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 סנייא לטיּפַאק

 עלעגייפ סָאד ןגנױלּפעגסױרַא

 יד האל ךיז טָאה -- ןעוועג סָאד זיא רעמוז ףָאס --- רואכ קיטנוז

 "רעד ךיז טָאה יז .בוטש ןיא ןעמעלַא רַאפ רעַירפ טּפַאכעגפיױא -- עטנזח

 רעטצנעפ ןיא קוק ַא טּפַאכעג ,גָאטקרַאמ א ,קיטנוז טנַײה זיא'ס זא ,טנַאמ

 ךיז וצ ןַאטעג גָאז ַא יז טָאה ,גָאט רעסיורג ןיוש זיא'ס זַא ,ןעזרעד ןוא

 (סָאגעגּפָא ,ןָאטעמנָא ךיז ךדיג רעד ןיא .,,"!רימ זיא הכמ א ,יוא, :ןײלַא

 ןוא שיוק םעד טּפַאכעג ,"ינַא הדומ, םעד ןעגנולשעגנַײא ,רעסַאװלגענ

 ןרעוווצנַא ןענַאטשעג זיא ריא יוװ ךַײלנ ,טעּפמיא ןימ ַאזַא טימ קעווט

 .ךירַאי א רַאפ סָאװ טסייוו טָאג

 טָאה ןוז יד .ןנרַאמירפ רעקידהיחמ א ןענַאטשעג זיא ןסיורד ןיא

 -עלָאה ןסָאנַאב טָאה ןוא ןערב ַא טימ ןוא ץיה ַא טימ טּפַאכעגפיוא רךיִז

 ךיז טָאה ,רעסַאװ ןיא שיפ ַא יוװ .ןלַארטש ענעדלַאגניג עריא טימ יטשענ

 קרַאמ ַא ןוא ,ןַײרַא קרַאמ ןיא ןעמוקעגנ זיא יז זַא ,טליפעג עטנזח יד האל

 -ַאדלָאמ יד !רעקידארומ ַא -- טלעטשעגסיוא יטשענעלַאה ןיא ךיז טָאה

 "נטרָאג ןוא נַײצנירג ,ףָאש ערעייז ןופ סקיכלימ טריפענסיורַא ןבָאה סענַאוװ

 ענירג ;סיַאמ) סעױשעּפַאּפ ,רעוש ַא ןָא ּפעטשקַאב ערעייז ןופ גדַאװ

 .תוקרי ראש ןוא ךעלעבענק ןֹוא סעקלעביצ טנַײה .,לוזהיליזב סעקרענוא

 ַא ךעלסיב וצ טלדנַאהעגנַײא עטנזח יד האל טָאה םינימ עֶּלַא יד ןופ
 סע !האיצמ ערשכ ַא -- טקישעגוצ טָאג ריא טָאה שיפ ןוא .קישַאק ןלופ

 יגעקַא ריא ןענַײז ייז רַאנ .שיפ ןייק טמולחענ טשינ וליפַא ריא ךיז טאה

 עקשטיניילק !"שיפ, ױזַא רָאנ ךיז טדער עס --- שיפ ךַײא טלָאמ .ןעמוקעג

 'ַא ,לװלָאװ ױזַא רָאנ ,ַײּפש ןוא ַײק ,ךעלדנייב ,סעציװטָאלּפ ,ךעלעשיפ
 "לג ןלעװ טשינרַאג טעװ רענייק :ןגָאזוצסיוא הּפרח א ,ןבעל'כ ,זיא'ס

 -נואניוא םענופ ,קרַאמ ןכעלקילנ ַא טאהעג טָאה עטנזח יד האל ,ָאי ,,,!זר

 -נערב וצ ךָאנ יז טָאה ,ןגָארטעגסױרַא טָאה יז סָאװ ,?ברעק ןקיצנייא

 םעד ןפיוק ןעמ פףרַאד ,יױזַא דלַאביװ, ,בָאנסיױוא ןשּפיה ַא םייח ַא ןעג

 ןַײז סָאד טעװ ילאהשי ַאב, .רעייא עשירפ קילדנעצ ַא -- הנתמ ַא ןזח

 -נ-םימי וצ טיינ סע ,סלגָאמ-לנַאנ ןעצ ףַא ןבָאה טעוו רע .,טניילעגנַא

 ןעננערב ןעמ ףרַאד סעקרעקוצ טנַײה ...!?לסיב א ןעזענ וטסָאה --- םיאר

 רימ ,ןעַײרעשַאנ ,ךעלטקעפנַאק ,ןכַאז עסיז ביל טָאה ?זייר ,רעטכָאט רעד
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 -עק ריא ךיא טלָאװ יַאװלה !זיא סָאד דניק רַאס ןּפָאק ריא רַאפ ןַײז לֵאְו
 ףֵא ןגיוט ,ןסירעצ ןיוש ךיז ןבָאה עטלַא יד .ךיש עַײנ רַאּפ א ןפיוק ןענ
 ,"...תורּפכ

 א ךאנ טיירדעגמורַא עטנזח יד ךיז טָאה ןעקנַאדעג עכלעזַא טימ
 ריא אב ןיא ?ברעק עצנַאנ סָאד ןיב ,ןטיילק יד ןשיװצ עלַײװ עשּפיה
 טאה טלָאמעד טשרע .יינש יוװ ױזַא רענניפ יד רעטנוא ןרָאװעג ןעגנַאגעצ
 ,םייחַא ןעגנַאגעג ןוא טקִוורַאב ךיז יז

 םעד טרעהרעד ןסיורד ןופ ךָאנ יז טָאה ,בוטש ריא ןצ ןעמוקעגוצ
 ו--ו-י-מו שאזאזא-אב ויי-מס :ודלאה ןפַא ךיז םעשטַאק רע יװ ,ןזח
 ױזַא ןוש ריא טגנילק סָאװ ,עמיטש עביל עטנַאקַאב ןַײז ,,." !םימב
 םיוא טלעטש ןזח רעד ילארשי !סאמנ טְשיִנ לָאמנויק ריא טרעוו ןוא א גל

 רָאנ ;טלעוו רעד א .ןעמש לָאז סָאװ ,םינזמ עסיורג ֹוד ןופ טשינ זיא ןזח
 ,םיא טעוװו לטעטש סָאד ,סיורג גונעג רע זיא יטשענעלַאה ןיא ריז ַאב
 םיא טעוװ ןוא ןזח -רָאק ןטסערג ןפַא ןןטַײברַאפ טשיג .,רעכיז טַײז
 ןרעדנַא םוצ סנייא ,ןנעוװטסעדנופ !ןָאילימ ןייק רַאפ ןבעגקעװַא טשינ
 רע טלָאװ ,ןלענקוצ טשינ לָאז ןזח רעד ילארשי זַא .ןַא טשינ ךיז רעק
 רענייפ ַא ןיא רע סָאװ ,קילנ א ,סענעטנַאב יד ףַא ןייצ יד ןפרָאװרַאֿפ
 טָאנ םיא טָאה וצרעד ןוא ,שדוק-ןושל לעב רעפרַאש ַא ןוא ך'נת-לעַב
 -ימלת ןעצ ךעלקיטש ַא רע טָאה ,ןבַײרש םוצ לטנעה ןייש ַא טימ טשטנעבעג
 סעשטיװָאלַאפַאר ינעב דיננ םעד) טָאטש ןופ רעדניק עטסכַײר יד ,םיד
 ןייק טשינ ןיא תוסנרּפ ייווצ .(םידימלת עטשרע ענַײז ןופ זיא לדנוז
 אב לָאז תודמלמ טימ תונזח םענופ זַא ,לָאמַא טפערט סע ,תמא .םייקיגיילק
 ןעמ טעוו רעגנוה ןופ ןברַאטש רַָאנ .תֶבש ףַא .ןַײז טשינ ןזח םעד ילארשי
 ..ןעשטומ ןיוש ךיז ןעק עמ ,ןבדַאטש טשינ ןיזש

 טָאה .,קרַאמ ןופ קישָאק ןלופ ַא טימ עטציוושרַאפ ַא םייהַא ןעמוקעגנ
 טשינ טעז יז סָאװראפ ,?כש םעד ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ עטנזח יד האפ
 יז זַא ,ןרָאװעג טניווועג ןיא יז ?לוק ריא טשינ טרעה  ןוא רעטכַאט יד
 -וִצ ןוא ןשַאװעגנַײא ,ןָאטעגנָא רעטכַאט יד .יז טפערט ;קרַאמ:ןופ .טמוק
 :טרעטשינ ןוא טכוז ,שיוק םעד רעביא טרעס ,ןגעקַא ריא טגנירּפש ,טמעקעג
 רעד ,טַײצ . בָאה, --- ??ןגָארט וצ טכַארבעג רימ ;וטסָאה סָאװ ,עמַאמ,
 -ָאקיצ ?זעלג ןַײז ןטַאט םעד !בעגּפָא רעירפ ךימָאל ,טשינ טנערב רַײט
 .,." !לסיב :ַא ןעזעג :וטסָאה . ,עיר

 פיטש יא טציא ןוא .,עטנזח יד ,ןראװעג טניווועג יז זיא ױזַא םִא
 ,טשינ יז טרעה עמ ןוא ןעלזייר טשינ טעז עמ ,?יטש ענדַאמ ,בוטש ןיא
 ןזח רעד ןוא ..:!ךָאנ טפָאלש יז זַא ,תועמשמ יד ,ןפַא זיא ריט יד שטָאכ
 רעד ףַא ךיז ןייגרַאפ ןוא ןדלַאה ןפַא דיז ןעשטַאק וצ ףיוא טשינ טרעה
 "!םימב ו"י-ימו שאב ידי-ימ ,ךא, :;ןייוועג ַא םימ עװַאטקא רעטסניד
 " | ..."!םידו-ידי-י-מב ימו .שאדאזאב ;ידו-ומ. --- .לאמַשכָאנ .ןוא
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 טלעטש ,ןַײרַא בוטש ןיא ןַײרַא חאָל טייג ,רעגניפ ץיּפש יד ףַא ליטש

 ןַאמ םעד ןרעטש וצ טשינ ידכב ןוא ,עלעקניוו א ןיא שיוק םעד קעווַא
 וצ ןדער ןעמונעג ,ןוויוא םַאב ךיִז קידנבַײר ,יז טָאה ,טעברַא ןַײז ןיא

 : ;ןיילַא ךיז
 ײלַאב טא !ןעק ?לדיימ ַא אז טפָאלש ךָאנ !רימ זיא רעטצניפ ---

 ןעיירדמורַא ךיז טעוװ יז ןוא ,ןַײרַא רדח ןיא םידימלת יד ןעמוק ןלעוו

 ַא ךָאנ ןיא יז ,טניימ יז ..ןגיוא יד ןיא ךעלננוו עלַא רַאפ עטעקַאנ ַא
 ַא ךיז סע טָאה רע ,.טשינ טרעה רע .,ןיינ ,,?ילארשי ,,!ילארשי .,.,דניק

 ןא ..!וינעטאט ,ןנרָאמירפ ןקיטנַײה ט'מימב'עצ ןוא ט'שאב'עצ לסיב
 .תונזח םעד טָא ןופ קעז עלופ ןַא טפוטש עמ זַא ,ןעניימ טלָאװ רערעדנַא
 לָאז רימ ,ךעלכיש ענעסירעצ ,עטיירדענסיוא טימ ?זייר טייג ףֹוס םוצ ןוא
 !ךימ זיא דענוד .א ,ןפָאלש יז טעװ ןענַאװ זיב ...רענייב עריא רַאפ ןַײז

 .ןלסיב א ןעזעג וטספָאה ,דניק סָאד ןקעוופיוא ףדאד עמ
 סָאװ ,לטנעוו םוצ קיטסאה האל וצ טייג רעטרעוװ עקיזָאד יד טימ

 ,עלַײװ א ןַײא ךיז טרעה ,ןעייוצ ףִא רדח םעד ךעלַײל ַא טימ טלייטעצ
 ךיז טקוק ,רעננימ ייווצ טימ, עקנעילַאװַאּפ גנַאהרָאפ םעד ףיוא טבייח

 עלַײװ ַא טייטש ,רעטצנעפ םענעפָא ןפַא קוק ַא טפרַאװ ,טעב ןיא ןַײא

 ןייטש א טימ טגנַאלרעד ריא ?לָאו רעצעמע יוװ ,טליפרעד .רעטרעוו ןָא
 :ןַאמ םוצ ּפָאק םעד סיוא יז טיירד ,ןַײרַא ןצרַאה ןיא

 ,,ןולארשי ---

 ישי ןַא ,לוק ןימ ַאוַא טימ ןרָאװעג ןסָאשענסיוא ןיוש זיא סָאד
 ;תַײװ םוצ םָאק םעד טיירדעגסיוא ןוא ןעגניז טרעהעגפיוא דלַאב טָאה ילאד

 ?האל ,זיא סָאװ ---

 * ייד אה די ?לזייר זיא ינֹוו ---

 ישי עד טפַאלש יז ?לזייר זיא וו --- טסייה סָאװ --- = ||
 טי יי יד ראי !דײ* הזה רפ/ טל .םז ידי דיר אפ 57 א שש קדדיא אפ תדח א + .הולטשרח-יחורפ = ,6םישייז לא איי קוש .סולרפ איפית סייז א יי ריי

 םענופ טסוװעג טָאמש עצנַאג יד זיוש טָאה םורַא העש עבלאה ַא ןיא 1
 רעד טי רָאוועק ןייג ןביוהֲעגְנַא אה םלוע רעד ןוא ,קילנמוא סנזח

 | ,2 8 יו ,סױרַא רעד ,ןַײרַא -

 יו .?רעלנעמ- סד יא 0. -?אטשינ עקַאט ?ךיז טרעה סָאװ --
 -..?ןעשעג סָאד ןיא ױזַא

 ?רעהעגע- ;לסעמ ַא עא יי ,טבאקעג סָאד טאה ןנרַאמירפ ןצנַאג םעד

 רַאפא : ראי "עו יז; א; זו ,טסיַײה :םֵאְוו, ,,," !?דיימ סנזח םעד .ָאטְשינ
 2" 0 טי טי ..4 ,ןענרַא .דעסַאוװ .ןיא יוװ ,זראוועג ןלַאמ

 טשינ ,טעא רעד שי טי טומ: .8ע ךז טוט סָאזו --- ןיילַא ןזח רעד
 וד:ןזא:ןעמעפא !טמוס ןוא ,םלונ} א יוו .,בוטש .ןטומניא םוישי רע .טרער רע
 ,:ךלבש-ןטימ ןושל סטאר יזעַשוְגעֶנּפָא םיא טָאה סע ,םיִנָּפא ,ןַײרַא ןגיוא
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 יד טכערב ,טָאטש רעד רעביא עטלודעצ ַא יוװ םורַא טפיוק עטנזח יד רַאנ
 ןַײמ !רעטכָאט ןַײמ, :טלעוו יד ןַײא טנייל ,ּפָאק ןיא ךיז טגָאלש ,טנעה

 ריא ןפלעה ,ןדִיי ןוא רעבַײװ ךָאנ ןעייג ריא .,,"!ּפָאק ןיא גיוא ןַײמ !דניק
 טַײז רענעי ףיוא ;קע ןַא טָאה טלעוו יד ווו ןעוועגסיוא ןיוש זיא ןעמ .ןכוז
 םאב ןוא ,רענטרעג עשכעלָאװ עֶלַא ַײב ןוא ,םלוע-תיב ןפיוא ןּוא קירב
 !ַאטשינ -- רַײט

 עטנזח יד טנעה יד רעטנוא ןריפוצ טכַארבעג ןעמ טָאה עטיוט-בלַאה ַא
 טרערעג ןבָאה עֶלַא .ןשטנעמ טימ בוטש עלופ ַא ןעוועג זיא טרָאד .םייהַא
 ןבָאה עקינייא ,בוטש ןיא ןזח םַאב ןפָארטענ טָאה סָאװ ,קילנמוא םענופ

 םענעפָא ןפַא ןוא טעב ןפַא ןָאטעג קוק ַא ,גנַאהרָאפ םעד טעשטַאקרַאפ
 :ןיילַא ךיז יו ןָאטעג גערפ א ןוא רעטצנעפ

 ...?עלעגייפ סָאד ןגיולפעגסיורַא זיא רעמורַא ָאד טָא --
 -כַײלנ ַא יטשענעלַאה ןיא ךָאנ ךיז טניפעג קילנמוא ןדמעדפ ַא ַאב

 .,,לטרעוו

 ייווצ לטיּפַאק

 תושלח טלַאפ יז

 -ייא ריא ןבָאה סע זומ ,ןַײז טשינ לָאז'ס םערָא יו ,,קטעטש שידִוי א

 .דלישטָאר םענעג

 .שטיװַָאלַאפַאר ינעב זיא סָאד --- יטשענעלַאה ןופ דלישטָאר רעד
 ,גונעג ןַײז טעוו סע ,קירעביא זיא ורשע בורו ולדג בור ךַײא ןלייצרעד

 ןעייג שיט םוצ ןעינעב ַאב ,ןיילַא שיט םעד רָאנ ךַײא ןלָאמסיוא ,ךיא ןיימ
 -כעט ןוא ןיז ;ןױשרַאּפ קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ןופ רעקיצניװ טשינ גָאט עֶלַא

 עטעשַאּפעגסיױוא טוג ,עטנוזענ ,ענייש עלַא --- סרינש ןוא ,סמעדייא ןוא ,רעט
 ּפָאק ןטימ טלסַאש סָאװ ,עמַאמ עטלא ןֵא ןוא ,סעקסיּפ עטעפ טימ ,תושפנ

 עטיור טימ ,עקלוב עטלטַײבעג א יוז ,עסַײוװ ַא םַא ןַא ןוא ,"ןייניןייג

 רעקיזָאד רעד ,?טנַײרפ ַא ,רענעגייא ןַא עקַאט ,ריסַאק א רוחב א ןוא ,ןקַאב

 -ירעד טשינ ."החמשו ןושש , םיא ןעמ טפור ןפור רָאנ ,החמש טסייה רוחב
 רעד לַײװ עקַאט -- אברדא רָאנ ,האירב עכעליירפ ַאזַא זיא רע לַײװ ,רעב

 יַאלשרַאֿפ ַא ,רעקידהרוחש-הרמ.ַא ,רוחב רעקיטעמוא ןַא עבטב זיא רוחב
 ,ןגיױַא עטַאװעקנַאב טומ ,רעסידנצנַאלג ַא ,רעצרַאװש ַא רע זיא ןיילַא .רענעפ
 רעווש םיא זיא ריא רעביא-סָאװ ,זָאנ עטניילרַאפ ַא קיחנעטש טעמפ טימ
 בֵאָרָב ַא םיא ַאב זיא פיל עטשרעבייא יד .ןונ א ןוא םמ :ַא ןדערוצסיורַא
 .ענעטקַאװַאב דַײר א ןוא עכעק
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 ףימ ןלעוו החּפשמ רעקיזָאד רעד ןופ ןעניױשרַאּפ עקירעביא יד טימ

 ,ןגָאז רימ ןפרַאד ?ללכב רָאנ .ןענעקַאב וצ דיז טַײהננעלעג יד ןבָאה ךָאנ

 טלַאה עמ ןוא ,בוטש עקדדעבעפ ַא ,עכעליידפ ַא ,עשידיגנ ַא ןיא סָאד זַא

 ,םַארַארַאט ַאזַא טרעוו ,ןסע םוצ טמוק סע זַא ,טרָאד .הליכא רעד ןופ טרָאד
 ןָאק עמ ןַא ,ןעלּפָאג טימ ?םעל ןופ ַײרעּפַאלק אזא טימ ,רעדליּפעג ַאזַא טימ

 ,ןיילַא סָאבעלַאב רעד טציז ,ךלמ ַא יוװ ,שיט םָאב ןָאנביױא ץנאג .ןרעוו ביוט
 טָאה סָאװ ,דרָאב ַא טימ ןוא לכַײב ַא ןופ השקשינ טימ דיי רעבַארַאסעב ַא

 ליוו ,טיירב רעד ןיא םינּפ ןקידנצנַאלנ-לקנוט ןפא ןסקָאוװעצ םיא ַאב ךיז

 רימ וט ןוא --- סקניל ןוא סטכער ןסימשעצ רַאנ ,ןטַײל ַאב יו ןגיל טשינ

 | !סעּפע

 -טימ ןטעברַא ייווצ ,רע טסע --- טסע רע זַא סָאוװ ,שטנעמ ַא ןיא ינעב

 סָאװ ,השעמ-תעב ןסיוו טשינרַאנ ליוו ןוא ,טנַײמפ רע טָאה סָאד --- כָאמַא
 --- טדער רענעי זַא רָאנ ,סָאװ קיצניוװ רע טדער ןיילַא .ךיז טוט ןסיורד ןיא

 "ַאול רעסיורג וצ ַא ןיוש טרעוו שיט םַאב זַא ,ןטלעז-ןטלעז .טשינ םיא טרַא

 :הרבח רעד פא ןָא רע טַײרש ,םעו

 ,טסייוו ןוא ןַײרַא רודיס ןיא רעסעב טקוק ,םירזממ ,ליטש ןַײז זאל ---

 ...ןטנָאז ריא סָאװ

 ןעמ סָאװ ,ןסיוװ ןוא ןַײרַא ?סיש ןיא ןקוקנַײרַא לָאז עמ ,טניימ סָאד
 .רוהנ-יגס ןושלב ,טלעטשרַאפ ןדייר םיא אב עבט ַאזַא ןיוש זיא'ס ,טסע
 ןיא בַײװ ַא ,"דעלברעש, זיא טלעגנ ,"רוחב, ַא םיא ַאב זיא דרעפ ַא ,לשמל
 טיורב ,"רעטָאלב , ַא זיא רעטכָאט ַא ,"שידק, 8 זיא ןוז ַא ,"קילנמוא, ןַא
 ןוא --- "ךָאל , ַא זיא ריקלַא ןַא ,"םעדיוב, ַא זיא בוטש ַא ,"םעדָאפ, זיא
 ןכַאמ טנַאקעג ןעמ טלָאוװ ךַארּפש סעשטיווָאלַאפַאר ינעב ןופ ,רעטַײװ יוזא

 ,רוברעטרעוו ןצנַאג ַא
 ענעדִיי ַא .עקלייב ,בַײוװ סינעב טמענרַאפ שיט םַאב טרָא ןטצעל םעד

 טעז עמ ןוא טשינ יז טרעה עמ ,עקניליטש ַא ,עקניכַאװש ַא ,עקניניילק ַא
 טָאה סָאד טָא ;ןגערפ ןיילַא ךיז ןעמ ןומ ,ריא ףַא ןָאט קוק ַא .טשינ יז

 טָאה ,ןנעווטסעדנופ ...?ערטסַאילַאכ אזא טלעוו רעד ףַא טכַארבענּפָארַא

 זופ תולנ םעד ריז ףַא עלעבַײװ עניילק סָאד טָא טגָארט ,טשינ םירוסי ןייק
 יעלַא רַאפ ייוו טוט ּפָאק ריא ןוא ,לופ יז זיא םוטעמוא ,בוטש רעצנַאג רעד
 טרָא ריא ,רעדניק יד ןענַײז ןבעל עצנַאנ סָאד .טשינרָאנ ףרַאד ןיילַא יז .ןעמ
 ּפָאק ןטימ טלקַאש סָאװ ,ןעמַאמ רעטלַא רעד ןטָארטענּפָא יז טָאה ןָאנביױוא

 ףיורעד ןרָאװעג ןפַאשַאב ,םינּפא זיא עמַאמ עטלַא עקיזָאד יד ,.."ןיינ-ןיינ,

 טעמכ ןיוש ןרָאװעגנָא .ןשטנעמ םענופ ףוס םעניא ןענַאמרעד דיז לָאז עמ

 :ניוא ףרַאש ַא --- דַאז ןייא יו טשינ רעמ ןבילברַאפ ריא זיא ,םישוח עלא
 טשינ ריז טָאה ,ריא ץוחַא ,רענייק .ןעמעלַא רַאפ רעִירפ יז טעזרעד גנידצלא
 רעטסגנַיי רעד טלעפ סע זַא ,ערטסַאילַאכ רעד ןשיוצ שיט םַאב טקוקענמוא
 טָאה .זוא עטשרע יד טקרעמַאב סאד טָאה עטלַא יד .לבייל --- ךעלגנִיי יד ןופ
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 ןטימ ןעלקָאש ןוא שיט ןצנַאג םעד גיוא תרַאש ריא טימ ןקוקמורַא ןעמונעג
 יה | ;טָאק

 -י | ?לבייל ץעגרע .סָאד זיא וו ---
 יֹוא { לבייל אטשינ ןיא'ס זַא ,ןעזענמורַא עֶלַא ןיוש ךיז ןבָאה ריא ךָאנ !

 :ךעלעקניוו עלַא ןיא ןעלבייל ןכוז ןביוהעגנָא טָאה עמ'

 ?לבייל זיא נו ---
 ךָאנ ריז טָאה ,ןַײז טשינ לָאז בוטש סינעב סיורג טרעּפמולענמוא יו

 ןרָאװעג רעטָאפ רעד זיא ,דניק ַא ןלעפ לָאז שיט םוצ זַא ,ןפַארטעג טשינ

 ;לעפַאב א ןבענענסיױרַא טָאה ןוא זייב

 !"עדערעשט , רעד ןופ "קיניווסדיּפ, םעד ןעגנערב ןעמ זָאל ---
 םעד ןעננערב לָאז ןעמ ,ןסייה טפרַאדַאב סָאד טָאה ןוש9 סינעב ףַא

 םעד .ילארשי וצ חילש א טקישענקעװַא טָאה עמ ןוא ,"רדח, ןופ "קיניזימ ,!

 .סמערַאװ ןסע םייהַא ןעלבייל ןעננערב לָאז עמ ,ןַײרַא רדח ןיא ןזח

 עשירפ יד ַאב ,טכירעג ןטצעל םַאב ןטלַאהעג ןיוש טָאה םלוע רעד '
 לבייל זַא ,העידי רעד טימ קירוצ ןעמוקעג זיא חילש רעד ןעוו ,סעיושעּפַאּפ
 זַא ןוא ,וליפַא ןעוװעג טשינ ךָאנ טנַײה רדח ןיא ןזח םעד ילארשי ַאב זיא-

 -מוא .ןַא ,טכַאדעג .ָאד טשינ ,ןמַארטעג ךיז טָאה עטנזח רעד טימ ןזח םאב

 ןלַאפרַאפ טכַאנ עקיטנַײה יד זיא ,עקדיחי-תב יד ,?רעטכעט רעייז ;קיֿפנ
 ...ןעמוקעגניהַא זיא ןייבעג ריא גוו ,טשינ טסייוו עמ ,ןרָאוװעג .

 ,סעשטיוװַאלַאּפַאר יד רַאפ הרושכב עקיזָאד יד ןעוועג זיא עבמָאב ַא יו
 סנייא ךיז קידנקוקרעביא ,שיט םַאב ןציז ןבילבעג זיא החּפשמ עצנַאג יד ןוא -

 טונימ רעד ןיא טכַארטעגרעביא טָאה ייז ןֹופ רעדעי סָאװ ,ערעדנַא סָאד טימ !

 ענַײז ןטלַאהַאב דיז טָאה רעדנוזַאב רעכעלטיא ,ןסיוו וצ רעווש זיא ---

 ןגָאװצסױרַא ןרָאװעג טניוװעג זיא עטלַא ןייא רָאנ ,ךיז רַאפ ןעקנַאדעג

 השעמ-תעב קידנעלקַאשוצ ,לוק ַא ףֵא ךיוה ,טכַארט יז -סָאװ ,גנידצלַא

 :ּפָאק ןטימ |
 זַא ,ןרעווש טנעמעג טָאװ ךיא ,לטסעקשיט ןיא קוק ַא רָאנ טוט ---|

 טראד ןערַאּפ ךיז ןצעמע טכַאנ עבלַאה םורא טנַײה טכרָאהעג בָאה ךיא-!

 ?ןחחמשו ןושש, ףַא זזיוװַאב טָאה יז) רוחב רעד תעב ,רעטצניפ רעד ןיא
 ,..ןטיוט ַַא ןקעוופיוא טנַאקעג טָאה רע זַא ,ױזַא טעּפָארכעג טָאה

 "ּוׁשש , טסייה סָאװ !ןעקנַאדעג עדליוו ךיז ןיא ןבָאה ןשטנעמ עטלַא
 טשינ רֶע טעװ .,ןעולפכרוד טעוו גילפ ַא זַא ןוא ?טעּפַארכעג טָאה "החמשו

 ךיז טָאה ןנעווטפעדנופ --- 3 !טָאה רע יוװ ףָאלש ןגנירג ַאזַא---- {רעהרעד
 -עגּפָא :עילָאװַאּפ ,טרָא ןופ ןַײז חירטמ טזומעג ריסַאק .רענעפַאלשרַאֿפ רעד -
 "נַאלג עצרַאװש יד טימ פיל ענעסקַאװַאב-דַײר עבָארנג עטשרעבײא יד טשיוו

 טנוֿב ןצנַאג א ענעשעקד-ןזיוה רעד ןופ הליחמ ןעמוקַאבסיױרַא ,טנעה עקידנצ

 ןטסלטימ םעד .טנפעענפיוא ,טּפַאכעג טשינ ,עילָאװַאּפ ,ךעלעסילש .טימ }
 ןבילבעג ןוא ןַײרַא קוק א ןבענעג ,שיטבַײרש םענעבמעד םענופ :דָאלפוש=
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 ןיטולח? ןענַײז ןניוא עטאוועקנאֿב ענעפַאלשרַאפ ענַײז .טמיילעג !וז ןייטש
 ,רּוֿבד יִצד ןייק ןדיירסיורַא טנַאקעג טשינ טָאה רע ,ןרָאװעג טרעזעלנרַאפ
 .:ףליה וצ ןעמוקעג סָאבעלַאב רעד םיא זיא

 ,יוזַא ריסַא ק:ןפא .ןבעגעג רענוד א ינעב טָאה --- !ןושל בעג ,עקרימ ==;
 רעד טימ סיורַא דלַאב זיא ןוא ןראוועג טרעטיצרַאפ זיא "חהחמשו-ןושש? א
 ךעטנוא קרַאטש ןוא גנוצ רעד טימ טרעטנַאלּפעגוצ עלעסיב ַא ,ךַארּפש
 יי | | :זָאנ רעד

 ריא ,טכַאנ עצנאו ַא ךעלעסילש יד רימ ַאב ןעוועג ןענַײז סָאד טָא --- =

 ענַײמ ףֵא ףָאלש ןייק ןעמוקעגנ טשינ ,ענעשעקנזיוה רעד ןיא ,ןיינ יצ טרעה
 טציא ןיא דָאלפוש ןיא ןוא ,עשז-טרעה ;ךרָאש ַא ןנָאז טלָאז ריא ,ןגיוא

 ַא טשינ ,ןיינ יצ טרעה ריא ,ןמוזמ עצנַאג סָאד ,ןָא טַײּפש שטָאכי ,קידייל
 יי ...ןקעל

 ַא טזָאלענסױרַא שיט םַאב רעצעמע טָאה רעטרעוו עקיזָאד יד ךָאנ

 ,תושלח ןלַאפעגנרעדינַא ןוא ךיז ןניובעגנָא ,יירשעג ןליטש

 .עסלייב עקניליטש יד ,עקניכַאװש יד ,עקניניילק יד ןעוועג זיא סָאד

 ַײרד לטיּפַאק

 םָארָאדַאכ טייג יטשענַאלַאה

 יטשענַאלַאה ,ךשוח ךיז טוט סע .טדיז סע ,יטשענַאלַאה טכַאק סע
 ,םָארַאדָאכ טיי

 -טימ ןפַאדנַאקס ייוצ !סעַײנ ליפיוזַא גָאט ןייא ןיא --- טייקיניילק .ַא
 -ענםיונוצ ענדָאמ יױזַא סעפע ןוא !ןלַאדנַאקס ערעסָאװ ךָאנ ןוא !לָאמַא
 תוכימס ַא ?סוב ַא -- לגניי סדיגנ ןטימ ?ריימ םנזח ןעמערא םעד :טנַאּפש

 | / ,,9:השרּפח
 ןבָאה רעמערק .טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה יטשענַאלַאה ןוא

 {בָאה רעטעברַא ,םירדח יד טזָאלעצ ןבָאה םידמלמ ,ןטיילק יד טטַאמרַאפ
 ,סנוויוא ערעייז טזָאלעגרעביא ןבָאה רעבַײװ ,ןזַײא ןוא רעש טגיילעגקעוװַא

 "רַאֿפ ןוא זַײװכעלדער ךיז ןבילקענפיונוצ ,טָאטש ןיא סױרַא זיא ןעמ ןוא
 ,נָאטַאב תבש יו רָאנ עקַאט סעּפע ןזיוועגסיוא טָאה סע -- ןפַאג יד טציילפ
 זוא תוישעמ ןוא תוישעמ טימ ,ןצכעגָאז טימ תורמימ קעוװַא ןענַײז סע ןוא

 םערָאװו ,ריּפַאּפ ףַא ןכעגוצרעביא ץלַא סָאד ךעלגעממוא זיא'ס סָאװ ,תוישעמ

 טאהעג רעטייווצ רעד טָאה ,טלייצרעד טָאה רענייא סָאװ ,חשעמ רעדעי ףַא

 -ענּפָא ייז טָאה ןוא רעטירד ַא טשימעגנַײרַא דיז טָאה .תוישעמ ערעדנַא :ַײרד

 טָאה'ס רעוו ,טשינ ןסייוו ייז ;תומחב עדייב ןענַײז ייז זַא ,ןעלנילפ יה טקַאה
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 ,רעיהעמ ַא ,רענייא ךָאנ ַאד זיא'ס סָאװ ,ןורסח רעד רעבָא זיא ,טרעיילשעג
 ',םיא טזָאל ט טָא ,ןטיוט ַא ןופ רעמ ךיוא טסייוו רעטירד רעד זַא ,רע טגָאז
 !סנייש ַא ןלייצרעד דַײא רע טעוו

 טיובעג רָאנ ,ענייש ַא רעייז ןֿפיפַא ,השעמ עגנַאל ַא קעװַא טייג סע ןוא

 טזַײו ,רעבָא םלוע רעד .?כשייּפ-לע ןוא טשּפ יּפִלע ,תורבס ענעגייא ףא
 עקַאט סָאד זיא לכשייּפ-לע ,ןדירּפוצ ןצנַאנניא טשינ םעד טימ זיא ,סיוא
 סע זיב ..חומ ןפיוא טשינ סעּפע ךיז טנייל סע ?ןעד סָאװ רָאנ ,?כש ַא
 ,ןגיוא עזיילב טימ אקווד ןוא רעלעג ַא אקווד ,רענייא ךָאנ סיורא ךיז טּפָאכ

 ;אישק-ץאלק א קעװַא טלעטש ןוא ךרד לקיטש ַא ףיוא ףיורַא ךיז טנַאלש ןוא

 טגָאז :ןגערפ ךַײא ַאב לעוו ךיא סָאװ ,רעדניק עשידִיי ,עשזיטרעה ---
 -הרבח ייווצ ערעזדנוא ןעמוקעגנסיוא סעּפע זיא סָאװ ,ךַײא טעב ךיא ,רימ

 ,טכַאנ רעקיבלעז רעד ןיא ,סטכאנוצתבש ,ןטכענ טקנוּפ ןרעוו וצ םלענ טייל

 ?ןרָאפעגּפָא זדנוא ןופ זיא רעטַאעט עשידוי עצנַאג סָאד ןעוו
 ?ןרעה ַאד ךימ סָאד טזַאל סָאװ זיא ,ןכ-םא ---

 ןטימ תוכייש א טשינ סָאד טָאה יצ -- ןרעה ךימ סָאד טזַאל --
 ?סעקישטשרָאיטקַא עשידַיי יד טימ ןוא רעטַאעט ןשירוי

 !רעדימרַאה ַא רימ ךַאמ -- םַארג-סםַארטש ---

 עויילב יד טימ רעלעג רעד ןוא ,רעטכעלעג א סא טסיש םלוע רעד
 ;טקידיײלַאב יוװ ךיז טניפעג ןניוא

 עכלעזא טנעז ריא זַא ,טייחרעטצעזעצ ןעשזריה ךַײא טנַאק ריא

 יד ןבָאה סָאװ :אישק ַא ךָאנ ןנערפ ךַײא לע ךיא ,רימ טרעפטנע ,םימכח

 רשפא ?ןזח םעד ילארשי ַאב רָאװ ענעי ןָאט וצ טַאהעג סעקישטשרָאיטקַא

 .ןיילַא ןזח םעד גערפ א טוט ,חירטמ ריז טַײז ,טשינ רימ ריא טביילנ

 !ןדנּוװ יד ףַא ןצלַאז ןייגנ םיא רימ ןלעוו דלַאב טָא --

 ףַא ןריפ ךַײא ךימ טזָאל ןוא ןטייקשירַאנ ןייק טשינ עשז טדער ---

 -שרָאיטקַא יד סָאװ ,ןנַאז ַאי ךַײא ךיא לעװ ,דימ טגערפ רעסעב ריא ,געוו א

 ,ןרָאװעג רָאװעג ןענַײז ייז .ןזח םעד ילארשי אב ןָאטעג ןבָאה סעקישט
 ,?ריימ ןייש ַא ןוא ,?דיימ ַא טָאה ןזח רעד ילארשי זַא ,ךימ ריא טייטשרַאפ

 ,סע טסייה ןזח רעד ,ךָאד רע זיא ןַאמערַא ןַא ןוא ,ןעגניז ןייש ןָאק סָאװ

 וצ ,סע טסייה ?דיימ סָאה ,ןבענּפָא יז לָאז רע ,טגיילעגרַאפ םיא ייז זבַאה

 פע ךיז טגייק ?ןדִיי ..טַײל א ןכַאמ ריא ןופ ייז ןלעוו ,רעטַאעט ןיא ייז

 | ?םעט ןפא ךַײא

 ינעב טימ ןָאט רעבָא ריא טעװ עשז סָאװ ,סע ךיז טנייל ןנייל ---

 ?לדנוז סעשטיװַאלַאפַאר

 ןטלָאּפשעצ ּפָאק רעד רעִיש רימ טרעוו סע ,טכעלש עקַאט רימ זיא ---
 טנרעל סָאװ ,?רוחב סעשטיווָאלַאפַאר ינעב זַא ,ןרעלק ךיא לָאז ,קידנטכַארט

 --- ?ךיימ סנזח ןטימ ןעּוועג ןתחמ א ןיא רדח ןיא ןזח םעד ילארשי ַאב
 לדיימ סָאד זַא ,ןגָאז ךיא לָאז ...?ןכַאז עכלעזַא וצ לענש ַאזַא טמוק יװ
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 ןוא רעטָאֿפ עריא ןופ םכסח ןטימ שטילג א ףָא טריפענֿפױרַא םיא טָאה
 טשינ ,ךיז טכַאד ,זיא רע זַא ,ןזח םעד ילארשי עֶלַא רימ ןענעק --- רעטומ

 ַא אקווד ,ריא טעז ,ןיוש סָאד זיא ?עטנזח יד רשמא ןדַײס ,שטנעמ אזַא

 ..ענעדיי ַא ףא אישק ַא ,גנַאג לקיטש
 טּפַאכעגסױװרַא דיז טָאה -- !טעידעי רָאטַאנרעבונ ,רעדניק ,טַאש ---

 סָאװ ,ווַאטסירּפ ןפַא טנַאה רעד טימ קידנזַײװנָא ,קַאיטַאמארג ַא רענייא

 -ַאטַאנ רעקידנעּפירקס רעַײנ א הַא ןניוב ןסיוא לַײפ ןניולפענכרוד ןזיא
 רעד סָאװ ,ךעלדרעפ עסַײװ רַאּפ א טימ ןוא ךעלעקעלג ךס ַא טימ עקנַאשט

 ,"םיסוס סעשטיװָאלַאפַאר, ןענַײז סָאד זַא ,טנעקרעד דלַאב ייז טָאה םלוע

 -ענרעביא ןַא עקנַאשטַאטַאנ רעד ּףַא ןסעזעג זיא ווַָאטסירּפ ןטימ םענייאניא
 טַײצ עצנַאג יד טָאה סָאװ ,רעמזעלק רעד ?איחי ,רעטיוט ַא ,רענעקָארש

 ,רעטַאעט ןיא "סעקישטשרָאיטקַא חרבח, רעד ַאב טליּפשעג
 לאיחי טימ ךעלדרעפ סעשטיװַָאלאפַאר ינעב טימ עקנַאשטַאטַאנ יד טָא

 ןדִיי ןלעג םענופ סעיצקא יד ןביוהענפיוא לָאמַאטימ ןבָאה רעמזעלק םעד
 וביֹוהעגנַא קידנליו טשינ טָאה עמ ןא ,ךיוה ױזַא ןגיוא עזיילב יד טימ
 סָאװ ,דייר ענַײז וצ ךיז ןרעהוצ ןוא רעטנענ ןוא רעטנענ םיא וצ ךיז ןקורוצ

 ,תושממ ַא עקַאט ןבָאה ןוא ,לכש ןפא ַײס ,םעט ןפַא ַײס ךיז ןנייל

 "ַאעט ןשידִיי םעניא ןענופעגנ ןוא נעוװו ןקיטכיר ןפַא ךיז ןנָאלשעגפױרַא

 יד רעביא דימ ןזָאָל ,עטכישעג רעקיזָאד רעד וצ עלעסילש עתמא סָאד רעט
 תוחומ יד ןפראש דיז ייז ןזָאל --- תוישעמ ערעייז טימ ןדִיי רעטשענעכַאה
 עשידִיי סָאד ןעוו ,קירוצ טַײצ רעצרוק ַא טימ םוא ךיז ןרעק רימ ןוא ---
 טָאד -- ,יטשענָאלַאה ןייק ןעמוקענּפָארַא טַאהעג סָאװ רָאנ ןיא רעטַאעט

 ,עינרעבונ ַא -- עיבַארַאפעב ןוא טָאטש א זיא יטשענעלַאה טניז לָאמ עטשרע

 ריפ לטיּפַאק

 קנערק עטּפעלשרַאּפ ַא

 ,יטשענעלַאה ןיא טדערעגרעטנוא ןעמ טָאה רעירפ ךָאװ א טימ ךָאנ
 "עג טשינ ריז טָאה רענייק 'רָאנ ,רעטַאעט שידָוי ַא ןרָאפ וצ טמוק סע זַט
 ןבָאה --- ,ךיא סייוו, :ןעמעננָא יױזַא יטשענַאלַאה ןיא ךיז לָאז'ס זַא ,טכיר
 ,טעקישטשראיטקַא -- ךַאז א רימ ךיוא ,ןדִיי רעטשענעלַאה טסעומשעג

 ?,,.?ייז ףרַאד רעוו ,ןטנַאידעמַאק

 ,טעװעלַאבעצ ױזַא ןַײז ןלָאז ןדִיי רעטשענעלַאה זַא ,ןגָאז טשינ ןָאק עמ
 ןבָאה ייז זַא ,ןַײז הדומ ריז ףרַאד עמ ,אברדא ,רעטַאעט ףָא ןסקַאװעגסיױא

 ןסייוו ןוא ןניוא יד ןיא ןעזעגנ טשינ לָאמנייק ךָאנ ,ךעלטננייא ,רעטַאעט ןייק
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 טייטש וו ,קידנסעומשקירוצ רָאנ ,סָאד טסע ןעמ סָאו טימ טשינ וליפַא
 ןוא ?ןניוא יד טימ ןעז ןיילַא עקַאט גנידצלַא ףרַאד עמ זַא, ןבירשעג סָאד
 !עקנַאד ,טײטשרַאּפ דיי א ?לכש ןשטנעמ א ןבעגעג טָאג טָאה סָאװ וצ
 ..יוג 8 טשינ זיא דיי ַא ,ןכַאז ערעסערג ,טאג

 יטשענעפאה ןייק ןעמוקענּפָארַא זיא ןנרָאמירפ םענייש ַא ןיא לָאמנייא !

 -יןלב-ןירנ-לקנוט-ןכעלטיור-לעג ַא ןיא ןָאטעגנָא ,ןױשרַאּפ ַא רענייא סעּפע
 -עצ ַא טימ ןוא ּפָאק ןפַא ?שוילעּפַאק טערַאבענּפָא ןַא טימ ,ָאטילַאּפ ןכעל
 ןיא רע זַא ,ןבענעגסיורַא ךיז טָאה ןוא טנעה יד ןיא ןַאדָאמעשט ןטנערט

 ןפַאלענפיונוצ ךיז ןעמ זיא ,רעטַאעט סָאד ןעגנידּפָא רעהַא ןעמוקעג סָאד
 ַאזַא ןעוועג זיא ןיילא ןיױשרַאּפ רעד תמחמ טשינ ,טסייה סָאד ,םישודיח ףַא
 -עשט ןעוועג זיא ןעמ ,טָאלג רָאנ --- ,השעמ א ץוחַא זיא סָאד +- ,שודיח
 ?ןָאט רע טעוװ סָאװ ,ןעז עוװַאק

 ,טָארַא זיב ןביוא ןופ םינּפ טלָאנעג א טימ ,רעקירעדינ ַא ,ןױשרַאּפ רעד

 -עלָאה טָאטש רעד ףַא ןגיוא עשירזממ רָאּפ ַא טימ ןָאטעג קוק ַא טָאה
 רענדָאמ ַא טימ םלוע םוצ ןָאטעג נָאז ַא טָאה ןוא ,ןדִיי עריא ףַא ןוא יטשענ

 ןבעגעג םיא טָאה ?שוילעּפַאק עטערַאבענּפָא סָאד ןוא ,עמיטש רעקירעזייה
 ;ּפַארַא ןוא ףױרַא רָאפ ַא

 ךָאנ ןושארה םדא ךַײא ַאב ַאד טָאה ,סױרַא עז ךיא יו ,םינּפַא ---
 ?ןטלַאהעג טשינ תבש ןייק לָאמ ןייק

 = עכעלטנייוועג עכעלטע ?סעכלעזַא ןַארַאפ ַאד זיא סָאװ ,ךיז טכַאד
 רעטרעוו עכעלטע יד סָאװ ,ןקוקנָא טפרַאדַאב ריא טָאה ?ָאיַא ,רעטרעוו עש

 ,ךיוב םאבכ רעדנוזַאב ןכעלטיא ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה סע ,טכַאמעגנָא ןבָאה
 "בעלענ ַא ןסָאשעגנסיוא טָאה םלוע רעד ןוא ,ןעננַאװצ טימ יוװ רָאנ עקַאט

 דעטשענעלַאה יד רַאפ ןקַארשרעד יוװ תליחת ךיז טָאה ןיױשרַאּפ רעד ,רעט
 "עג ןוא ,םיענושמ ףַא יוװ ,ייז ףַא טקוקענג ,עלַײוװ א ןניװששעגּפַא טָאה ,ןדִיי

 ,טכַאלעגנָא טוג ריז ןכָאה ייז זַא ןוא ,ןכַאלסיוא ?סיב ַא ךיז ןלָאז ייז ,טזָאל
 טָאה רע תמחמ ,טסנרע ץנַאג ןיוש ייז וצ ןפורעגנַא טלָאמעד ךיז רע טָאה

 קידייל םיא זיא ןנַאמ רעד זַא ,געוו ןיא קידנרַאפ ךָאנ ,טליפעגנ גנַאל ןיוש
 .ןטק-תילט ןרעטנוא םיא טשלח סע ןוא

 ַָאד ןעמ ןָאק גוװ ,טשינ ריא טסייוו ,ןדִיי עביל ענַײמ ,רימ טגָאז ---
 ?רעננוה םעד ןליטש

 ייז טָאה רע יו רָאנ .רעטרעוו עכעלטנייוועג ץנַאג רעדיוו ,דיז טכַאד

 טָאה עמ שממ זא ,רעטכעלעג אזא םלוע ןשיווצ ןרָאוװעג זיא ,טדערענסיורא

 -רַאֿפ ?סיב ַא ןושרַאּפ םעד ןיוש טָאה סָאד .ןטַײז יד ַאב ןטלַאהעג ךיז
 ;רעירפ יו רעטסנרע ךָאנ ייז וצ ןַא ךיז טפור רע ןוא ,ןסָארד

 ןעמענ סעּפע --- טושּפ ןיימ ךיא ;תומכח ןייק טשינ ַאד ןיימ דיא =--
 ,ןַײרַא קסיּפ ןיא

 רעד טָאה רעטרעוו עטצעל יד ןופ .,,טפרַאדַאב טשינ ןעמ טָאה רעמ
 ,רעטכעלעג רַאפ ךיוב ןיא ףמַארק ןימ א יו שרעדנַא טשינ ןעמוקַאב םלֹוע
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 טרזחעגרעביא יטשענעלַאה ץנַאג ןיוש טָאה םורָא העש ענלַאה ַא ןוא

 ...ןַאכ-ַאכדַאכ -- "ןַײרַא קסיּפ ןיא ןעמענ סעּפע , :רעטרעװ :עקיזָאד יח;

 טשיוװעג ןוא טגָאזעג םלוע רעד טָאה --- !קנערק עטּפעלשרַאפ ַא ---

 ענדַאמ ַא -- .רעטכעלענ רַאֿפ טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרערט יד דיז
 לשוילעּפַאק םענדָאמ ַא טימ ,ָאטילַאּפ םענדָאמ ַא טימ קנערק עטּפעלשרַאפ

 ...ןרעטכעלעג רַאפ ןיינסיוא ןַאק עמ ,ןושל ענדָאמ ַא טימ ןוא

 טָאה רע זיב ,טכוזעג גנַאל יױזַא טָאה "קנערק עטּפעלשרַאּפ, יד ןוא

 ןיא רָאנ ,ענעביוהעג ַאזַא טשינ וליפַא אינסכא ןַא ,סנַײז שכוזענּפָא ךיז

 ...טלעג .ןבַײלג
 "עב ַא טימ ןעקנורטרַאפ ןוא ננירעה רעשטרעק ַא טימ טנאקאב ךיז

 ַא טרעכיוררַאפ ןַײפ ץנַאג ןױשרַאּפ רעזדנוא טָאה ,ןַײװ זָאלג רעבארַאט

 ,לבַײװ קידווענחצרַאוװש ַא ,עטסָאבעלַאב רעד טיפ טלטרעוועצ ךיז ,סָאריּפַאּפ
 ןַא ןיא יז יצ ,ןַאמ ַא טָאה יז יצ ,ןסיוו טלָאװעג ,עכענ יז טפוד עמ סָאװ

 רעייז טָאה ןעכענ רָאנ ??בַײװ ַא טָאלנ יצ ,השורג א רָאנ רעדָא ,הנמלא

 רעד ןוא ,לזמילש םענופ טיירדעגסיוא ךיז יז טָאה ,ןכַאל וצ ףַא טקיטשעו

 -עּפַאק עטערַאבענּפָא סָאד טקורעגנָא ,לקעטש סָאד ןעמונעג טָאה ?זמולש

 טזָאלעג ןוא סענעשעק יד ןיא טנעה יד טגײלעגנַײרַא ,ןרעטש ןפַא לשןול .

 סעּפע ןקוקסיוא עקַאט סנעוונייא ןיא ןוא ,ןרוצַאּפש טָאטש רעד רעביא ךיז !

 .רעטַאעט א הַא ץַאלּפ קידנעטשנָא ןַא

 -סַאילַאכ עצנַאג א טיילגַאב ןבָאה םיא ,ןיילַא טשינ רע זיא ןעגנַאנעג |

 ןשידִיי ןופ סרעבָאהביל עסיורג רָאנ ,עסעוורַאב ,סעקינחרבח עסַײװ ערט
 ֹוצ ןעמוקעג זיא רע זיב ,ןעננַאנעגכַאנ םיא ייז ןענַײז טירט-סיפ ,רעטאעט

 ,עקידארומ ַא לַאטש ַא ,עלָאדַאטס עקידייל ַא ןעזרעד רע טָאה ָאד .ףיוח א
 :ךַאד םענרעזַײא ןַא טימ ,עטיירב ַא

 רַאפ תישארב ימי תמשמ ןפַאשַאב טָאג טָאה עלַאדָאטס יד טָא

 ןיירַא זיא ןוא ןיילַא דיז וצ ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה --- !רעטַאעט ןשידִיו ןַא
 .,ןַײרַא ףיוה ןיא

 "יװָאלַאפַאר ינעב טימ ףיוה סעשטיווָאלַאפַאר ינעב ןעוועג זיא סָאד
 ,עלָאדַאטס סעשט

 ףניפ לטיּפַאפ

 -ךעלווירב רָאּפ ַא
 ,רעטַאעט ןשידוי ןפַא ןטראװ גנַאל טמראדאב טשינ טָאה יטשענעלַאה

 -ַאר ינעב טימ ןעמוקענכרוד זיא "קנערק עטּפעלשרַאֿפ, יד רָאנ דלַאביװ -!

 טָאה ױזַא ,ןַײרּפ ןטימ ריז טָכַײלנעגסיױא ,עלָאדַאטס רעד רַאֿפ ןשטיוװַאלַאפ !
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 רעביא ָאד םיא ןבינ רימ סָאװ ,ווירב ַא טַײל ענַײז וצ ןבירשעגקעוַא רע

 ןבירשעג ןיא רע יװ ,ןושל ןבלעז םעד טימ ,טרָאוװ ַאב טרָאװ ,ךעלטקניּפ
 :ןרָאװעג

 ריד םוק ןוא ווירב ַא ריד בַײרש ךע טרעבלַא דנַײרפ רעביל,

 לטעטש א עיבַארַאסעב ןיא יטשענעלַאה ןיא ןיב ךע זַא ןדלעמ וצ
 זוא ענילעמַאמ ןסערפ סָאװ סעיַאכ ןשטנעמ ןוא ץינעג א יװ סיורג
 רעטאיט ןיא ןיינ טעוװ ?עשיֵַאמ , רָאנ רעסאװ יוװ ױזַא ןַײװ ןקָאילז

 רע געמ ןעגנודעג ךע בָאה רעטַאיט א ןוא ןעמענ ייז טעוװ ךיר דעד זַא

 !טילש ַא טימ ךרָאד ךדעז רַאפ שטָאכ עניב ַא ןוא ןָאדנַאל ןיא ןייטש
 ןגער ןייק טשינ ןעמוק ןיהַא טעוװ קנערק ַא ןזַײא טימ טקעדעג ןוא

 א יװ טלענ טימ טּפָאטשעגנָא ינעב טסייה רעטַאיט ןופ טריוו רעד

 -רעווָאד רעד ןעוועג ןלַאב ַא רע זיא ןנעווטסרעדנופ עווָאלַאּפ טימ קאז

 סע םורָאװ ןרָאד לָאז רע טגָאזעג םיא ךע בָאה כָאנפיױוא ןַא ףָא רעכַא
 ַא ןןא טשטָאּפ רעד טימ סעכַאדַאק נעט יד ןעמוקנָא רימ ףרַאד

 -עלַאב ַא ןוא עקידעשַאקשינ ַא עקפַאד טּפאטרעד ךע בָאה עיצנַאטּפ

 ןוא ןעמוקַאב ?הָאװ ריד זָאל ןוא קנירט ןוא סע עלעזוזעמ ַא עטסָאב
 עננַאל ןייק ךַאמ טָאידיא ןייק טשינ ַײז ןייקלַא טסליוו וד ?פיוו טידערק

 סָאװ ץעזרעפ ןוא ןשיפַא טימ סעיצַארָאקעד דלַאב סיורַא קיש סעִיש
 טשינ םעשינַאמיל רעדייכ ןצנַאג ןטימ ןרָאפוצ םוק ןוא טסָאה וד

 ןכָאװ ַײרד יד וצ טייג סע םורָאוװ קנַאב רעננַאל רעד ןיא ןעיצרַאפ
 עינעשערזַאר ַא ןוא רעגנוה רַאפ ןרענייּפ ןעמ טעוװ געט ןַײנ יד טימ

 -םינ ןפַא שיײלפלסָאר ַא ןכַאמצָאה אב יוװ גנירג יױזַא ןנירקוצ ַאד זיא

 ַא ןגעװטענַײמ ןופ ןכַאמצָאה ןסורג ןזָאל םיא טסלָאז ןצרַאה ןרעט

 -רַאװק רעד ףא רימ וצ וינעבויל ךרָאד דיז ייג ןוא ןטַאט ןיא םיא ךיז

 ַא טימ םעשטשעמ ענַײמ טעב ןרעטנוא ןסעגרַאפ ךע בָאה טרָאד ריט
 םעשינַאמיל ןשיפַא סױרַא רימ קיש ןוא ןסעיּפ עטרירוזנעצ רַאּפ
 טשינ ריד ּפַאלק ךיא סָאװ ענושעמ טשינ רָאנ ייז ןוא רעירפ סָאוװ

 קיצנַאװצ עטערַאבעגּפָא יו רעמ טשינ גָאמרַאפ דיא לַײװ שעּפעד ןייק

 ןדעי ךַײא טסירג סָאװ דנַײרפ ןַײד רימ ןופ לכעל ַא טימ סעקיּפָאק

 ךעלדנַײרט רָאנ רעדנוזעב
 ,"סישטווַארומ רעיימ םעלַאש

 קישטוװַארומ ריאמ-םולש רעקיזָאד רעד טָאה םורָא געט עכעלטע ןיא

 ;ווירב ןימ ַאזַא -- חבושת ןעמוקַאב

 נא וד טסלאז ּפָאק ןטימ רעיימ םעֶלָאש דנַײרפ רעטצעשעגכָא
 ןברַאק ןצפופ קַאזָאק עלעדנַײרב ַאב ןּפַאכ טגיוטעג ריד טָא סָאװ ןנעל

 ךע בא סעניובשעכ ערעסַאװ גנונעכער ןַײמ ףַא זיא'ס זַא ןגָאז ןוא
 יו ביל יז ןבָא עּפורט עצנַאנ יד קַאזַאק עלעדנַײרב טימ רעזדמַאמ
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 ןוא ןשַארנ א רעביא טרעטיצ יז סָאװ ןרעטיצ ריא רַאפ קיטייוונגיוא
 "עד ןגעוו טסבַײרש וד סָאװ ןוא טעטַארּפ יז סָאװ ןטַארּפ ריא רַאפ
 רעדַא טרענייּפעג ךיז טסכַאמ וד רעדָא טשינ ךע ייטשראפ סעיצַארָאק
 יד זַא טוג ץנַאג טסייוו וד זַא טכַאד רימ עמייהעב ַא עקאט טזיב וד

 -סיוא ףַא טלעג ךע בָא גוו טצעזרַאפ גנַאל ןיוש ןענעז סעיצַארָאקעד
 ןייק ראפ ןבעג טשינ רעמ ַאד ןעמ ליוװו עינעשערזַאר ןייק זַא ןפיוקוצ

 ערמערפ בילוצ ךיא ?עוװ ןטנַאלירַאב ןוא דלָאג ?סיב ןַײמ ןוא ןוילימ
 ןעמוקעגנָא גנירג יױזַא טשינ רימ זיא'ס ןרָאטכַאטרַאפ טשינ סעקשיק

 -ַאנַא ָאכטיב לכָארעב ןטקַארטנָאק ןבַײרשרעטנוא רימ ןלעוו ייז ןדַײס
 ןייק ןופ ןוא סעקרַאמ ןייק ןופ רעמ ןענַאמרעד טשינ ןוא עטעק

 וצ ןָאינַאּפמַאק א ךיוא ךַאמצָא ןענַאינַאּפמָאק רַאג ריד ַאנ םיקָאלַאכ

 םיא טימ ךימ לָאז ךע ךַאמצָא =עװ ןרַארעד טשינ רעטַאיט ןיא רימ

 "נוזַאב ַא ןכַאמ 'יז זַא דעמ ןעשארטס ייז שטָאכ בלַא רעד ףַא ןלייט
 ךרע רעד ןיא ייז בא דע ןטַײז יד טימ ןכַאמ ייז ןזָאל עינַאּפמָאק רעד

 טכא ףֵא עינעשערזַאר ַא דלַאב סיורַא םענ ןוא שיפַא ריד קיש ךע
 ףענַאג רימ ֹוד טסבַײרש סָאװ ןוא טיפענעב ַא טימ ןעלקַאטקעּפפ
 טימ סעקיּפָאס סיצנאוװצ ענעבירענּפָא טסנַאמרַאפ וד זַא סעלצַאנסיוא

 -טיא ךע יו ױזַא רענייז םעד ןצעזרַאפ קנארק טשינ טסיב ?כעל א

 עטשרע ןליוו עלַא סעציילּפ ענַײמ ףַא עלַא רימ ףַא ןלַאב ַא זיא רעכעל
 טציה םייא רעד ןיא רענייק ָאטשינ זיא סעּפע וצ טמוק ןוא ןלָאר

 ןטָארעגּפָא עיבַארַאסעב רימ טעוװ עבָארּפ עטצעל יד סָאד ךע רַאמ |

 ןייטשַאב ןָאק ךע ןוא טנַאװ ןָא ּפָאק ךַײא טנַאלש טשינ עלע טוג זיא
 רעדייכ .א טרָאד ןלעטשפיונוצ ןוא עינעמור ןייק רָאג ןרָאפכרוד ךיז

 ןיוא ןיא ןרעוו רוטּפ עקַאט ןוא ןעיירפ דיז ןלָאז טַײל ןוא טָאנ זַא
 ןטדָאד וצ טיירג ?ַײװרעד ןוא ערעילַאכ יד עּפעשטירּפ ןַײמ ןופ סנעוו
 זטרָאד ןבאנסווא עסיורנ ןייק טשינ ךַאמ רָאנ ףרַאד עמ סָאװ ננידסלַא
 ןוא סעבאש ףָא םעשטרימ עלַא ןראפ וצ ןעמוק רימ ענעשעק יד טיה

 ךיז רימ ןלעטש נָאטנוז ןוא ןבָארּפ רימ ןכַאמ סטכַאנ וצ סעבָאש
 ןסעיּפ עטרירוזנעצ יד טימ סעשטשעמ ענַײד זַא ןסיוװ ַײז ןוא ןליּפש
 ןַײד ףנעשניווסקילג ןוא גנעכַאכָא טימ טסימ ןפא גנַאל ןיוש ןניל
 | רָאטקעריד דנַײדפ

 ".ּפאקושטש טרעבלַא



 טסעו לטיּפַאק

 - םוקילגוּפ רעטשענעלָאה סָאד

 ,ןּפָארט ןרעטיב םעד טכוורַאפ טשינ גנַאל ןיוש ןבָאה סָאװ ,םירוכיש

 טשינ ךיז |פרַאד ,טַאהעג טשינ ליומ ןיא גנַאל ןיוש ןבָאה סָאװ ,עקירעגנוה

 רעטשענעלַאה יד יו ,ערה-רצי ַאזַא טימ ןסע ןוא ןעקנירט ףא ןפרַאװפיורַא
 ,רעטַאעט ןשידִיי ןפַא ןפרָאװענפױרַא ךיז ןבָאה

 ףיוה סעשטיוװַאלַאפַאר רָאנ טשינ זיא ננולעטשרַאפ רעטשרע רעד וצ
 טשינ לּפע ןַא ןעוועג זיא סָאג עצנַאג יד -- ןשטנעמ טימ טרענַאלַאב ןעוועג
 רעטַאעט ןפַא ןַאט וצ קוק ַא קירעגַײנ רעייז ןעוועג זיא ןעמ ,ןפרַאוװוצכרוד

 -יצניוו ןיוש ןעוועג ןענַײז קינייוװעניא ןטערטנַײרַא ףַא ,ןסיורד ןופ שטָאכ

 ןטסָאק ,ןעמ טגָאז ,סע ףרַאד ,סנטשרע ;םימעט דס ַא רעביא ,םינלעב רעק
 טשינ ,סנטייווצ ,?קיטרַא רענעטלעז א יטשענעלָאה ןיא זיא טלעגנ ןוא ,טלענ
 רַאפ טסַאּפ סָאד .ןַײרא רעטאעט ןיא ןייג וצ ןביולרעד ךיז ןַאק רעדעיא

 עקידנעטשנָא רַאפ טשינ רעבָא ,ךעלדיימ ןוא םירוחב ,דעלבַײװ עגנוי
 רעטכעט ענעסקַאװרעד רשפא ןיוש ןבָאה סָאװ ,דרעב טימ ןדִיי ,ןשטנעמ

 טכַאדעג טשינ ,ערח:רצי א ןַארַאפ רעבָא ךָאד זיא .,ןכַאמ ֹוצ הנותח ףא
 ר ,ןרַא דַײא טעװ סָאוװו, :רעיוא ןיא דוק ַא ןַײא רע טמיור ,ןרעוו רע לָאז
 שטָאב עלעקנירַאּפש ַא ךרוד ןטַײװרעדנופ ןַאט קוק ַא טעװ ריא זַא ,דִוי

 " .,?רעטאעט שיִדִיי טליּפש עמ יו ,ןעז טעװ ןוא

 רעבָא דיז ןבָאה עלעקנירַאּפש ַא ךרוד ןָאט קוק ַא ףַא םינלעב עכלעזַא
 ידַא יד זַא ,?יפ ױזַא ,?יפוצ לסיב ַא ןיוש יטשענעלַאה ןיא ןבילקענפיונוצ
 -נָא טכַאנ רעטשרע רעד ןופ טזומענ טָאה רעטַאעט םענופ עיצַארטסינימ

 ,ענישַאמ ןימ ַאְזִא- זיִא .סָאד ."יתקרזו, ןופ ?טימ ערטסקע ןַא וצרעד ןדנעוו
 -סיוא סָאד טקריוו ,רעסַאװ טלַאק טימ םלוע .םעד :ּפָא ץירּפש א טוט סָאוװ

 עס ןוא טוג זיא'ס עיִציִלֲאּ עטסעב יד ןופ רעסעב לָאמ טנזיוט ,טנכייצעג

 . ,לװלָאװ טסָאק

 , רעטנַאקַא אב רעטוג רעזדנוא "יתקרזו; ןופ : ?טימ סָאד טָאה טרעלקעגוצ
 ,"קנערק עטּפעלשרַאפ, יד ,קישטווַארומ ריאמ-םולש

 רעטַאעט ןיא קישטווַארומ ריאמ-םולש רעד טָא ,דעלטנגייא ,זיא סָאװ
 זיא רע .ננידצלַא זיא רע ןוא טשינרָאג זיא רע ,טגָאזעג ןיוש רימ ןבָאה ---

 -ןטַײצ ןוא ,רָאיטעליב ַא ןוא ,רעלַארטנַאק ןוא ,רעדיסַאק ןוא ,רעטלַאהכוב

 ןא רע זיא ,רָאיטקַא ןַא סיוא טלעפ סע זַא ,לָאמא ןוא ,רָאלפוס א זַײוו
 --- טסיטרַא רעסיורג ַא ןיא רע זַא ,םיא ףַא ןנָאז לָאז עמ .,ךיוא רָאיטקַא

 ןַא רעבָא רע זיא רַאמרעד .תמא ןייק ןַײז טשינ טעוװ סע .טשינ ןעמ ןַאק
 ,ַײרטעג םיא טניִד ןוא רָאטקעריד םעד ןבענעגרעביא ,"ׁשטנעמ , רעכעלרע
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 דיִז ןלעװ ריֹס ןכלעוו טימ' ,קַאּפושטש טעבלָא ,רָאטקעריד:לעד ;טנוה א יו
 עקַאט רעבירעד ןוא ,טוג ץנַאג םאד טסייוו ,רעטנענ ןענעקַאב ןביגנוא

 ג 2 8 6 4

 א ריז טוט עמ ּוװ ,םוטעמוא ןוא ,רעכעל עֶלַא םיא םי ֹמ רע טּפוטשרַאפ
 רעטַאעט ןיא ןרעוו ןזָאלעגנַײרַא אב ,ריאמד םולש ןוא לי אמ- -םולש א ,ריר
 עכלעזַא ןוא .ריאמ-םולש דיוא ןיא ,עקרַאמָארטנַאק ַא טימ ,טלעג ןַא ןַײרַא
 ַאד ערה-ןיע ןַײק ,יטשענעלַאה ןיא ןענַײז סעקרַאמַארטנַאק טימ טישחוומ
 | ,ךס ַא

 עכעלטע ןױשרַאּפ ַא .זיוה סעשטיוװָאלַאפַאר ינעב --- חמכח תישאר
 ןיילק טשינ רשפא ןיא ןוא רשוע ןַא דָיי ַא עקַאט זיא ינעב .קיצנאווצ ןוא
 רַאפ טלעג ןלָאצ טעװ רע טסייה סָאװ :טכערעגנ ךיוא רעבָא רע זיא ,ןלָאצ וצ
 ?עלָאדָאטס רענענייא ןַײז ןיא ןייגנַײרַא

 יד ןבָאה ,רעטַאעט סָאד טנפעעגפיוא ךיז טָאה סע זַא ,טכַאנ עטשרע יד
 ןטימ ,ערטסַאילַאכ רעצנַאנ רעד טימ טרישרַאמעגנַײרַא סעשטיווַאלַאּפַאר
 ןוא ,,ןשטנעמ, עקירעביא יד טימ ןוא םִא םעד טימ ,בורק םעד ריסַאק
 -וצ ןיא .קנעב ןעַײר ייווצ עטשרע יד ,ןָאנביױא ןצנַאג םעד ןעמונרַאפ ןבָאה
 ,ןטעליב חוכמ סעומש א ןכַאמ טלָאװעג ןוא ריאמ-םולש ייז וצ ןעגנַאגעג
 -םולש םיא טָאה ,ןרעפטנע טלָאוװעג טשינ ןליפַא רָאנ תליחת ינעב םיא טָאה
 ןבָאה ייז זַא ,שינערעהוצנא ןבענעג עמיטש רעקירעזייה ןַײז טימ ריאמ
 ַא טקטעשענ םיא טלָאמעד טששרע ינעב טָאה ,רעטרע עטסעב עֶלַא ןעמונרַאפ

 :טלעטשרַאפ ,רוהנ-ינס ןושל ןַײז ףא ןָאטענ גָאז ַא ןוא גיוא ןייא טימ סוק

 -ודָאכ עצרוק ענַײד קנערק עטּפעלשרַאפ ,ןענַאד ןופ קעװַא גָארט ---

 -נשקָאל םענעבָאשענּפָא םעד רעביא רימש ַא וטסּפַאכ טָא םערָאװ ,סעיל
 ,טעברַא רעד וצ ןעמענ ךיד ןלָאז סרעּפָאלק יד ןסייח לעוװו ךיא רעדָא ,טערב
 ...ענילעמַאמ א ןרעוו ריד ןופ טעוו

 טעוװ ָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ריאמ-םולש טָאה ןושל-חנעמ ןימ ַאזַא ךָאנ
 טייטש טַײצ יד ןוא ,החרט יד הריבע ןַא זיא'ס ,ןזייל טשינ טלעג ןייק ןעמ

 םוצ ןוא ,טיינ ןוא טייג םוקילבוּפ סָאד ןוא ןפָא זיא רעטַאעט סָאד .טשינ
 -סיוא טָאה ןיילַא רעמזעלק רעד לאיחי ,סעקרַאמַארטנָאק ףַא -- ןטסניימ
 טשינ רָאנ ךיז טָאה ריאמ-םולש .סעקרַאמָארטנַאק לסיב שּפיה ַא טצונעג
 וו םנַײה !ההחּפשמ אזא ערה-ןיע ןייק ,ןבָאה לָאז רעמזעלק ןַא ,טכירעג
 -ַאטס א זיא ווו ?רעכַאמקירַאּפ ַא זיא ווו ?םירָאמזעלק עקירעביא יד ןענַײז
 ןוא רעטַאעט םורא ןטעברַא עֶלַא ?רעטסוש ַא ?רעדַײנש ַא ?ךדימש ַא ?רעיל
 -רַאמָארטנַאק טמוק ןעמעלַא ןוא רעדניק ןוא בַײװ ,םשה-דורב ,ןבָאהי עלַא
 -םולש סָאװ ,עיצנַאטס רעד ןופ עטסַאבעלַאב יד סעּפע זיא גוו טנַײה ,סעק
 ייווצ טָאה יז זַא ,קידלוש יז זיא סָאװ ?"עלהזוזמ, ןפורעגנָא יז טָאה ריאמ
 ?טנאוו יד יו יוזַא עביוט ַא ,עמַאמ רעטלַא ןַא טימ דעלרעטסעווש ערעגנִיי
 ןיא ייז רַאפ טלעג ןלָאצ דָאנ יז ֿפָאז  טיורב טימ סיוא ייז טלַאה יז יד אל
 עלָאנעלַאב רעד דוד-ןועמש ,רעגייטש ַא יצ ?רשוי ַא עקַאט זיא'ס ?רעטַאעט
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 -ַארַאקעד יד ןריפּפָארַא ןפלַאהעג ןבָאה סָאװ ,רעגערט רעד רעבדםיימ ןוא
 -לֵא ,רָאטקעריד רעד ...?עשטָאלק ןופ זיא המשנ רעייז ?ןַאב רעד ןופ סעיצ
 ,עגושמ ןַײז ךיז געמ ,סעקרַאמָארטנַאק יד ןלייטסיוא םַאב ,קַאּפושטש טרעב
 ןצנַאגניא ןליפַא געמ רע ,ריז ןפרַאװ ןוא ךיז ןצימש ,ןייצ יד טימ ןצירק

 ןקירָאיַארַאפ םעד יו ,םיא טרעה ריאמ-םולש -- חנושמ-התימ ַא ןעמעננַײא

 רעוו ןוא ,ןבענ ןעמ טעוװ סעקראמַארטנַאק ןבענ ףרַאד עמ ןעמעוו ,יינש
 | .ןַײרַא רע טעװ ,רעטַאעט ןיא ןיײגנַײרַא ױזַא ןפרַאד טעוװ סע

 ,ןגירק טשינ םוקילבוּפ א טימ ךיז ןַאק עמ

 ןביז לטיּפָאק

 ןגיוא

 כָאר זַא ,ןעניימ טשינ ןוא תועט ןיא ןבעל טשינ רָאנ רעזעל רעד זָאל

 ."סעקרַאמָארטנָאק, ןופ סיוכרוד טייטשַאב םוקילבוּפ רעטשענעלַאה עצנַאג
 עטעװרַאהרַאפ עטצעל סָאד ןבענענקעװַא ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ָאד זיא'ס

 -תלימנ ַא געט רַאּפ ַא ףַא טּפַאכעג ױזַא רעדָא ,ןוכשמ ַא טצעזרַאפ ,?ברעק

 ,רעדניק ערעייז רַאפ ןטעליב טפיוקעג ןוא דנַײרפ זטוג ַא ַאב דסח

 -ַאעט ןשידַי ןיא דניק ַא טשינ ןעמ טזָאל יױזַא יו --- רעטַאעט שידִיי
 ,ָאי ?יטשענעלָאה ןיא סננינעגרַאפ ערעדנא ןַארַאפ ןעד זיא'ס ?ןַײרַא רעט
 זיא ןּפַאכ ןוא ,טלעג ןייק ָאטשינ טרָאפ זיא'ס זַא ,רעבָא ןעמ טוט עשז סָאוװ

 ,ןַײרַא רעטאעט ןיא טשלח ,סיוא טייג ,ךיז טעב דניק סָאד ןוא ,וװ ָאטשינ

 | ?שפנה תולכ שמט
 זיא סָאװ טימ .?זייר ,רעטכַָאט סנזח םעד ילארשי ןעמענ ריִמָאֿל ,לשמל

 ,רעטָאט ַא ןופ ץרַאה ַא ןבָאה ףרַאד עמ ?דעלדיימ ערעדנַא ןופ רענרע יז
 ,ךָאנ טרפבו .,זיא ?זייר יו ,דניק ַאזַא ףַא ןבָאה טשינ תונמחר ןייק לָאז עמ

 עדייב ןטלָאװ סָאװ ,רעטומ ןוא רעטָאפ עריא ַאב הדיחי-תב ַא זיא לזייר זַא

 ,סָאד ןגירק ןלעװ ייז זַא ,ןסיוז רָאנ ןלָאז ייז ,סופוצ לַײמ ןעצ ןעגנַאגעג

 ,טַײצ רענעי ןיא טקנוּפ ,ןטש השעמ ,רעבָא זיא ,ןבָאה ףראד דניק סָאד סָאוװ

 ןגירק וצ יוװ ןעוועג טשינ ,ןענעפע טפרַאדַאב ךיז טָאה רעטַאעט סָאד ןעוו

 -רכש רַאפ טשינ ,תונזח ןופ טשינ ...ןזח םעד ילארשי רַאפ עקיּפָאק ןייק

 ךעבענ ךיז טָאה עטנזח יד האל !ןייטש םענופ יוװ רָאנ עקַאט טעּפע ,דומיל

 רעלַײמ עזייב ןזָאל !סיוא ךיז יצ שטָאכ --- ַאטשינ .ןטַײז עלא ףָא ןפרַאװעג

 רעטכַאט ריא טעװעלַאב עטנזח יד חאל ןזא ,ןגָאז ייז ,ןליוו ייז ?פיוו ןדייר
 עשידִיגנ ריא טפיוק ,ךעלעקרעקוצ טימ יז טעװעדָאה האל ןַא ,ליפוצ ןיוש
 | ...ךיש
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 ,ךיא יו יוזַא ,הדיחי-תנ ַא ןכַאה ןוונרַּפ רעירפ ייז ןזָאל ,עסַאט ,ונ --
 רַאפ ןַײז לָאז רימ --- זיא לזייר ןַײמ יו ,הדיחי-תב ענעטָארעג ַאזַא ןוא
 וטסָאה .דעלעקרעקוצ ןופ ןוא ךיש ןופ ןדער םעדכָאנ ייז ןלעוו --- םינַּפ ריא

 | ..!?לסיב ַא ןעזענ

 -עג זיא ןוא עטנזח יד האל ןייֵלַא ךיז טימ טהנעטסיוא דיז טָאה ױזַא
 ַאב יו ױזַא ;(?דניק ַא בילוצ עמַאמ ַא טשינ טוט סָאװ) חצע ןַא ףַא ןלַאפ
 זיא הנותח עצנַאנ יד יו ױזַא ןוא ,?בייל ,?דנוז סדיננ םעד טנרעל ןַאמ ריא

 רערשכַא ,טנָאז עמ יוװ ,סע ךָאד זיא --- ףיוה ןיא ןשטיװָאלַאפַאר עינעב ַאב

 זַא ,ןַאמ ןכרוד ןפיש טוװגרּפעג רעִירפ ךיז יז טָאה ,לפעל ןרשכ ַא טימ ּפָאט
 לָאו עמַאמ יד זַא ,ןעמַאמ רעד ןגָאז לָאז לבייל זַא ,ןעלבייל ןנָאז לָאז ילארשי
 -מוא ןזָאלנַײרַא רעטכָאט ריא לָאז עמ ,ןסייה לָאז עמ זַא ,ןטַאט םעד ןנָאז

 ,ןַײרַא רעטַאעט ןיא טסיז
 סָאװ ,גונעג ,ןזח רעד ילארשי ,ןטָארעגּפָא טשינ ןַאלּפ רעד רעבָא ןיא

 םיא טייטש עס דיוא ןלדנ ַא תורצ יד וצ ךָאנ רע זיא ,ןַאמערָא ןַא זיא רע

 טאה ,םידימלת ענַײז ַאב ןעלטעב ןוא רעלטעב ַא ןַײז ,רע טגָאז ,ןֵא טשינ

 לדנוז סעשטיװָאלַאפַאר ינעב טּפַאטרעד טָאה ןוא ןּפיל יד טשיװעגּפָא האל
 :יוזַא םיא וצ טכַאמ ןוא עלעקניוו ַא ןיא

 .השקב ַא ריד וצ בָאה ךיא ,לבייל ---

 ַא ?ןעלבייל ֹוצ ?םיא וצ :;ןייטש ןבילבענ זיא ?בייל ,,,?חשקב ַא

 עטיור קידנעטש סלבייל ןענַײז ,השקב יד ןהאל ןופ שטרעהעגסיוא ,,,?השקב
 טעװ רע זַא ,טנַאזענוצ ריא טָאה רע ןוא ןרָאװענ טיור רעמ ךָאנ דעלקעב

 רעד זַא ,ןטַאט ןטימ ןדייר לָאז עַאמ יד זַא ,ןעמַאמ רעד טימ ןדייר סיוועג

 --- ןטַאט ןטימ ןדייר לָאז עמַאמ יד זַא ,ןעמַאמ רעד טימ ןדייר לָאז עטַאט

 ,טכער ןַײז ןיוש טעוװ סע ,רוציקב .טרעטנַאלּפרַאפ ךיז טָאה ?בייל !ופט

 ךיז ןבָאה השעמ-תעב ןניוא עדלימ ,עכַײװ ,ענייש עסיורג סלבייל ןוא
 טקוקעג ,טילגעג ןבָאה סָאװ ,ןניוא-רענַײניצ עצרַאוװש סלזייר טימ טנגעגַאב

 -סיוא םיא ךיז טָאה סע .דיירפ טימ ןוא קנַאד טימ ןטייוורעד ןופ םיא ףא

 ,וד ,רוחב רעליווו א טסיב וד , ;םיא ןנַאז ייז .ןדייר ןגיוא עריא זַא ,טכַאדעג
 .ןַײז ןיוש ךיא לעוװ ,רעטַאעט ןיא ןַײז לָאז דיא ,ןלעו רָאנ טסעוװ וד זַא
 .., סע םייוו ךיא

 רדח ןיא טכַארבעג ?בייל טָאה ,סמערַאװ ןכָאנ ,גָאט ןבלעז םעד ןוא
 יד ןוא ,ןעמַאמ רעד טימ טדערענ ןיוש טָאה רע זַא; העידי עטוג יד ןַײרַא
 זָאל זַא ,טנַאזעג טָאה עטַאט רעד ןוא ,ןטַאט ןטימ טדערעג ןיוש טָאה עמַאמ
 ייז טימ יז טעוו ,םייהַא ייז וצ טכַאנרַאפ טנַײה (סע טסייה ?זייר) ןעמוק יז
 .ןַײרַא רעטַאעט ןיא ןייגנַײרַא ןעמעלַא

 ייצ קידווענחצראווש ס?זייר ךיז טָאה ,רעטרעוו עקיזַאד יד טרעהרעד
 ךיז ןבָאה ןניוא-רענַײניצ עצרַאװש-טַאמ עריא ןוא טלטיוררַאפ םינּפ-רענַײג
 -עגנַא יז טָאװ םעדכַאנ .ןשוק עמַאמ יד טּפַאכענמורַא טָאה יז ,ןדנוצעגנַא
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 ךיוא עמאמ יד .ןּפאּכ טלָאװעג ןוא ְךיִז ןעיירד ןוא ןצנַאט ןוא ןעגניז ןביוה
 2 , .. .:רעטכעלעג ַא טימ טנַאזעג האל ריאטָאה . ,ןעיירד ןוא ןצנַאט

 ףךיד :גָאװצ ,רעסעב םענ ?םיאנוש ענַײמ . ,ןרָאװעג ענושמ טסיב --
 ןשיווצ דָאד טסמוק וד ,רָאה יד ןטכעלפרַאפ ריד ךיא לעװ ,ןָא דיז וט ,סיוא
 ..,ןפסיב ַא ןעזעג וטסָאה ,ןשטנעמ

 ןיא סעשטַיװָאלַאפַאר יד ּוצ טריפענּפָא ןיילא האל יז טָאה טכַאנרַאפ
 ,ןטעבענ ןוא טנעה סעשטיווַאלַאפַאר עקלייב ףַא ןבעגעגרעביא ,ןַײרַא בוטש

 | ר : ,ןבעג גנוטכַא ריא ףַא לָאז יִז
 עקיצנייאנואנייא ,הדיחי-תב א רימ ַאב זיא יז זַא ,ןסיוו טפרַאד ריא ---

 ,םע טסייה

 עשירענַײניצ עצרַאוװש יד טימ ?דיימ סנזח םעד טכַארטַאב טָאה עקלייב

 ,ןרָאװעג ןלעפעג ריא זיא יז ,סיוא טזַײװ .,ןניוא

 --- ,עטנזח רעד | וצ טנאזעג יז טָאה --- ,טשינ םירוסי ןייק טָאה --
 ,דניק ןנייא ןַא יו ױזַא ,רעכיז טַײז

 | ,םייחא ןעגנַאגענקעװַא זיא עטנזח יד ןוא

 ;שטיוװַאלַאפַאר ינעב אב טליפעג ?לדיימ סנזח םעד ךיז טָאה טונ טשינ
 סָאוװ ,רַאפרעד טוג טשינ ,"ערטסַאילַאכ , רעד ןשיווצ זיוה ןכַײר םעד ןיא
 רעייז ןליפַא ריא זיא ןיילַא זיוה סָאד ."ןניוא יד טימ ןסענענ, יז ןבָאה עֶלַא

 -יוזַא ריא ףַא ןקוק סע סָאװ ,ןקוק סָאד טָא רָאנ ,ךיוא ןשטנעמ יד ,ןלעפעג
 לםיוו ,"?יז ןעמ טפור ױזַא יוו, :רעפטנע ייג רעדנוזַאב ןדעי !ןגיוא ליפ
 ,.."?ןֿבַײרש ,ןענעייל ,ןענעװַאד ןיוש יז ןָאק, ,"?טלַא יז זיא

 עסיורג ַאזַא ,בוטש אזא טלעטשעגרַאפ טשינ לָאמנייק ךיז טָאה זיר
 -קנעב ,ךעלשיט .,ךעלטעב ,םירדח ?יפיוזא טימ ,בוטש ענייש אזַא ןוא בוטש

 -זעלנ ןוא רעזעלג ליפיוזַא טימ שיט רעד טנַײה .סעקצַאצ ןוא ןעלניּפש ,ךעל

 ,סטכַאמעננַײא ןוא יײלרעלַא ןסביוא ןוא ךעלעפעל ןוא ךעלכעלעש ןוא ךעל

 ,שיט םורַא זיא ַאד סָאװ ,רעדליּפעג רעד ןוא !סמכַאמעגנַײא רעִיש ַא ןָא
 סָאד טָא -- ןרעטכעלעג יד טימ ,טייקכעליירפ רעד טימ ,ןעיידשעג יד טיפ

 .. | ?בוטש עשיריבנ ַא ,עשידיננ א טסייה

 :ףדח ןיא רעטָאפ ריא אב טנרעל סָאו ,לבייל זַא, טסגוװעג טָאה ?זייר

 ןיא עטסערנ יד .,םיריבנ ןענַײז עמַאמ-עטָאט ענַײז זַא ,לננַיי ַא סדיגנ ַא זיא
 טשּפ רעד זיא סָאו ?"דיננ, ,ךעלטננייא ,סָאד טסייה סָאװ רָאנ ,טָאטש
 ַא זיא דיגנ א זַא ,ןענַאטשרַאפ טכער טשינ ךָאנ יז טָאה סָאד -- ?"ריבג,

 ףוא ןופ טרעהעג יז טָאה סָאד -- ךַאז עטכעלש ַא זוא ןצבק ַא ןוא ךַאז עטוג
 ןעמ לָאז דיננ א ןוא ןצעזרַאפ תולד םעד ,,.לָאמ רעטנזיוט-רעטנזיוט ןעמַאט
 .... טלעוו רענעי ףַא וליפַא טוג זיִא דיננ םעד, ,,,"לזמ טָאה דיננ רעד , ..."ןַײז
 רָאנ גָאט עלַא טעמכ ןָא ןַײװדניק ןופ ןעמַאמ רעד ןופ יז טרעה סָאד טא
 םעד ַאב טנַײה ָאד טא קידנציז ,טליפרעד טשרע יז טָאה ןופרעד םעט םעּד
 ףאנ.היא ךיז טָאה- סע ןגא ..שיט.ןכעלנירפ ,ןטקעדעג ,ןכַײר ,ןסיורג זסיזאד
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 א ןוא ;טונימ רעד .ןיא יו ,ךַײר ןַײז טלַאװעג קרַאטש- ווזא .טשינ ?אמנייה
 םוצ ריא וצ טעבגנעגנַײרַא ךיז טאה י---?יפעג טו ַא ;?+.חאנק ןופ ?יפענ
 ןניוא-רענַײגיצ עקידנעולג עצרַאװש עריא ןוא ,ןַײרַא ןצדאה ןוא לָאמ ןטשרע
 ,עכייוו ,ענייש ,,עסיורנ ,עטנַאקַאב .,ןניוא דַאּפ ַא ךָאנ טימ.טנגעגַאב דיז ןבָאה
 ןוא םערַאװ רָאנ ,קידוועמעש ריא ףַא טקוקעג ןבָאה סָאװ .,ןגיוא עדלימ
 ,ריא וצ ןדייר ןניוא יד זַא ןזיוועגסיוא ריא ךיז טָאה סע ןוא ,ךעלטנַײרּפ
 "עג עס סָאװ ,האנה טוט רימ ?זדנוא ַאב ריד טלעפעג .סע, :ריא ןנָאז ייז
 -עג ריר א ריא ךיז טָאה סע ,.."טוג זיא ריד זַא ,חאנה טוט דימ .ריד טלעפ
 טָאה יז ןוא סייה ,םערָאװ לָאמאטימ ןרָאװעג .דיא זיא'ס ,ץרַאה סָאד ןָאט
 .םינּפ סָאד ריא טנערב סע זַא; טליפרעד
 ,ןגיוא יד טזָאלעגּפַארַא יז טָאה -..!

 טכַא לטיּפַאק

 גנַאהרַאפ רעד ףיוא ךיז טבייה סע ||

 רעד וצ ןבילקענפיונוצ םוקילבוּפ רעטשענעלַאה סָאד ךַיז טָאה ירפ

 -ענ ארומ טָאה עמ ,רעטַאעט סָאד טליפעגנָא ןוא גנולעטשרַאפ .רעטשרע

 ּפָאק .ןקיטעּפשרַאפ הלילח ןעמ טעוװ רעמַאט ,השעמ ַא ףַא אישק א ,טַאח
 ןסעזעג ןענַײז ,ןסעזעג ןענַײז סָאװ ,יד ןוא ,ןענַאטשעג ןעמ 'זיא ּפָאק ףַא
 ןענַײז סָאװ ,יד רָאנ ןעווענ ןענַײז ךעלקילג ,סיוש ןפא ןרעדנַא םַאב סנייא
 םעד ,רעטרע עטסעב יד טּפַאכרַאפ ןבָאה .ייז :ןטשרע םעלַא םוצ ןעמוקעג

 -וקעג ןענַײז עכלעוו ,יד ןסָארדרַאפ .,ךעלריטַאג ,סָאד טָאה . ,ןַאנ נביוא ןטכער

 ײעצעלּפ רַאפ ,טלענ ןמוזמ ,טלעג טלָאצַאב ןבָאה ַײז ,רעטעּפש לסיִב ַא ןעמ
 עמ --- למוט ַא טימ "וקעציו, א ןרָאװעג זיא !ָאטשינ .ןיא רעצעלּפ ןייק ןוא
 -עמוא) ריאמ-םולש סָאװ קילג ַא .רעטַאעט סָאד ןגָארטעצ טשינ רעש ונָאה
 לָאז רע ,רעמזעלק םעד לאיחי וצ ןָאטעג קנגוו .ַא טָאה .(ריאמ-םולש םוט
 זַא ,ןענַאטשרַאפ םלוע רעד טָאה ,רעמזעלק טרעהרעד ,םכעליירפ ַא "ןבעג;

 -סיוא ןיא טשינ'ס יוװ ןיוש דיז ןעמ טָאה ,ליּפש יד ןַא ןיוש ךיז טבייה ַאד

 - ,פיטש ןרָאװעג זיא'ס ןוא טצעזעג

 זיוש טָאה קיזומ יד .תועט ןסיורג ַא טַאחעג רעבָא טָאה םלוע רעד

 יּפָארַא טסעפ ץְלַא ךָאנ זיא גנַאהרַאפ רעד ןוא ןליּפש טרעהעגפיוא גנַאל

 ,ןעיירשעג ,תולוק גנַאהרַאפ טַײז רענעי ךופ ןרעה ךיז ןזָאל סע :ןוא ,טזָאלעג

 רָאנ ,ןטרָאד ךיז טוט טעּפע ,סרעמַאה ןופ ןוא קעה ןופ ןּפַאלק ַא ,תוללק
 ,טסעומש רעוו ןוא ,סעקליפש ףָא טציז םלוע דעד ,טשינ ןעמ טסייוו --- סאו
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 --- ןעז ןבעלרעד ןלעװ ןיוש ש.ָאוו עמ .ךיז רעטיוא רַאג זיא---- גרַאװננוי
 ?גנַאהרַאֿפ רעד ןבייהפיוא ךיז טעוו'ס זַא ,ןַײז טעוװ סָאוו

 ךיז לָאז'ס ,טקוקעגסױרַא קיצייג ױזַא ןבָאה סָאװ ,גרַאװגנוי ןשיווצ
 .ניק ענייש ןטלעז ייווצ ,לרַאּפ גנוי ַא ןעוועג זיא ,גנַאהרָאפ רעד ןבייחפיוא

 ץרַאװש ַא ןוא ןניוא עדלימ ענייש עסיורג טימ לרוחב-הוצמ-רב ַא ,רעד
 טימ ןוא ןניוא-רענַײגיצ עצרַאװש-טָאמ טימ ןצפופ-ןצרעפ רָאי ַא ןופ ?דיימ

 -נַא סָאד ןבענ סנייא טרַאה ןסעזעג ןענַײז ייז .ךעלקעב יד ןיא דעלבירג-זח
 -ַאפַאר דיגנ םעד --- רע ,דנַאטש םענעדישרַאפ ןופ ןענַײז יז שטָאכ ,ערעד

 ,לריימ סנוח ןעמערא םעד -- יז ,לדנוז םעשטיווָאל

 ןבָאה רשפא רעדָא ?טנעָאנ ױזַא טצעזַאב ?רָאּפ עקיזָאד סָאד טָאה רעוו
 ?טקוקעגמוא ייז ףַא ךיז טָאה רעוו ?מוט ַאזַא ןיא ,,,?טצעזַאב ןיילַא ךיז ייז

 ןפא ,ןיחהַא טדנעוועג ןענַײז ןגיוא עלַא זַא ,ןעניז ןיא טציא ייז טָאה רעוו
 עקיזָאד סָאד ךיז טציז טָא ןוא !גנַאהרָאפ ןפַא ,גנַאהרָאפ ןפַא ,גנַאהרַאפ
 רעייז ףַא לָאמ ןטשרע םעד טַײז אב טַײז ,לזייר ןוא ?בייל ,?רַאּפ עכעלקילג

 ןעעז ןבעל רעייז ףַא לָאמ ןטשרע םעד ,ןנַאז ןָאק עמ .טנעָאנ ױזַא ןבעל
 ַאב גָאט עלַא ךיז ןעמ טעז ןעז ,טפייה סָאד ,ןַײז וצ רעהעג סע יוװ ךיז ייֵז

 ןיא ןעז ַא רַאפ סָאװ רָאנ ,רדח ןיא ןזח םעד ילארשי ַאב ,ןטַאט סלזייר

 ,ןבירשעג רעדָא ,טנרעלעג רעדָא זיא ,ןַײרַא רדח ןיא ?בייל טמוק ?סָאד
 ,לךיימ א טימ ןסעומש ןריפ וצ ףַא טרָא ןייק ַאטשינ ןוא טַײצ ןייק ָאטשינ

 ַא ןוא ,ןבעל לָאז עמַאמ ַא טָאה סָאװ ,לדיימ ַא סניבר ןטימ ךָאנ טרפבו
 דיא טיה יז .ןבענ גנוטכַא ןַאק עמַאמ ַא .דניק ַא ףֵא גנוטכַא טיג עמַאמ

 יד זופ תומא דלד יד ןיא ןקעמשנַײרַא רעטכַאט ריא טשינ טזָאל ,טירט יד
 :ןליּפַא ?קניוו רעייז ןיא ןקוקנַײרַא טשינ ןוא ךדעלגניי-רדח

 א םערָאװ ,דעלגנַיי ןשיווצ ןָאט וצ סָאװ טשינ טָאה ?דיימ ַא ---
 ...ןלסיב ַא ןעזענ טסָאה -- רעלגנִיי ןענַײז דעלננַיי ןוא ,לדיימ ַא זיא ?דייט

 ןליפַא ,טנַאזעג זיא -- טגָאז האל זַא ןוא ,האל עטנזח יד טנָאז ױזַא

 ךעלגנַיי יד ןמז-לכ ,האל טשינ ריא טזָאל ,לדיל ַא ןעגניז ,?וק ַא ןבייהפיוא
 ביל אקווד טָאה ןוא לוק סיז ַא אקווד טָאה ?זייר ןוא ,רדח ןיא ןענַײז
 יִלע יד ןַײא ריז ןכרָאה ,לָאמַא ךיז טגניזעצ ?זייר זַא ןוא .ךעלדיל ןעגניז
 םעד רָאנ ןעמוק ייז זַא ןוא .ךעלצרעה ענעברָאטשרַאפ טימ ךעלננִיי ערעט

 ּפִא ייז ןצמיז ,?וק סלזייר ,טעב ןיא קידנניל ,ךיז ייז ןענַאמרעד םייהַא
 םעד, םעדכַאנ ייֵז ךיז טמולח סע ןוא ןפַאלשטנַא ןרעוו ןוא טייהרעליטש

 ...לריימ סניבר

 סָאװ ,לַאפ רעד ןעװועג זיא ךעלננַיי ערעטלע עלַא טימ טשינ ביוא
 ,לדנוז סעשטיװָאלאפַאר ינעב טימ זיא ,םולח וצ ןעמוק ייז לָאז ?זייר

 -נייא טשינ טָאה ל?בייל ,לָאמנייא טשינ ןעוועג לַאפ רעקיזָאד רעד ,לבייל
 ןגעו רָאנ רע טָאה טרעלקעג ןוא ,ןענרעל ןתעב ךיז טכַארטרַאפ לָאמ
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 ןעזעג ןוא ,ארמנ יד ךיז ראֿפ ןטלאהעג לָאמנייא טשינ טָאה לבייל .ןעלוייר
 ,.,ןעלזייר רַאָנ רע טָאה

 יז טעז רע רָאנ טשינ זַא ,םיא ןבענ טנעַאנ יוזא יז זיא טציא ןוא
 ןּפַאלק ַא טרעה רע ,.,יז טליפ רע ,יז טליפ רע --- יז טרעה רע רָאנ טשינ
 סָאד טּפַאלק ץרַאה סנעמעוו ,טשינ טסייװ רע ןוא !קַאט-קיט ;ץרַאה ַא ןופ

 ןעמאזוצ רעצרעה סנדייב ערעייז רעדָא ,סריא רעדָא ,ץרַאה ןגייא ןַײז ---
 סָאד ףא סנייא ןקוק עדייב ייז םערָאװ ;סנדייב ערעייז רעכיג ?ןּפַאלק

 ןגיוא יד ּפָארַא ייז ןזָאל ,קוק רעייז טימ ךיז ייז ןענעגעגאב ןוא ,ערעדנַא

 זןענַאק ןדייר ןוא ,ןִנָאז סעּפע ,ןדייר סעּפע ןלעוו ןטלָאװ עדייב ןוא ,עדייב
 ..ןרעטרעוװ ןייק אטשינ ,יז טשינ ,רע טשינ ,,טשינ ייז

 ךיירסיוא ןַא טכוזעג טָאה רע לָאמלפיוו ,ךיז טנַאמרעד לבייל ןוא
 שטַאכ ריא טימ ןרייר ,?וק ריא ןרעה ,ןעלזייר ןבענ טנעַאנ ןייטש וצ ףַא
 -- ךיירסיוא ןַא טימ ךיוא עריא עמַאמ יד סיוא טסקַאװ ,רעטרעוװ ַײרד
 ןפרָאװעג טָאה יז לָאמלפיוו דיז טנַאמרעד לזייר ךיוא ,,,לזייר אטשינ ןוא
 ,5ננָיי טדיננ םעד ייז ןשיוװצ טכוזעג לָאמעלַא ,םידימלת סנטַאט ןפַא ןגיוא
 רעד סָאוװ ,רַאפרעד רָאנ ,לננִיי ַא סדיגנ א זיא רע לַײװ ,רַאפרעד ױזַא טשינ
 םיא ףַא טגָאז רע ,םידימלת עלַא ןופ יו רעמ םיא ןופ טלַאה רעריא עטַאט

 סָאד, זַא --- ןשטנעמ א ףא ןיבמ ַא ןיא ןזח רעד ילארשי ןוא --- ,תואובנ
 םיוא סָאד טשטַײט ןוא עטנזח יד חאל סָאד טרעהרעד ..,"ילכ ַא טסקַאװ
 :רעגייטש ריא ףַא

 ,רעדניק וצ ןליפַא ,,נידצלא וצ לזמ טָאה דיננ א ?ןעד סָאװ ---
 ..ןלסיב ַא ןעזעג וטסָאה

 :ףייפ קָאד טסירדרַאפ ,ןעלזייר טימ טציא טנעַאנ יֹוזַא קידנציז ןוא
 ?ןייר ךיוא ןוא ,רעטרעוו ןייק ריא רַאפ רע טָאה ?=ציא ךָארנ סָאװ ,ןעל
 טימ יז לָאז ױזַא יו ןוא סָאװ ןוא ?ןדייר םיא טימ יז לָאז יצ ,טשינ סייוו
 עדייב ןוא ,ערעדנַא סָאד ןופ סנייא ייז ןטכַארט עדייב ןוא ,,,?ןדייר םיא
 ןיא ןוא ןּפמָאל יד ןרעוו ֹוצ ןשַאלעגנייא ןָא ןבייה םיצולּפ ,,.ייז ןגַײװש

 ..ןבייהנַא סע ךיז טעוו דלַאב טָא זַא ,ןמיס א ,רעטצניפ םרעוו רעטַאעט
 :םוסילבוּפ ןופ תולוק ענעדיישרַאפ ןרעה דךיז ןזָאל סע ןוא

 !ַאדָאזָאדַא ----
 !םירצמ ןיא יוװ טָארוקַא ---

 !סופ ןיײמ ,יוא-טאזשא ---- 

 ?םופ ןקירעביא ןַא טָאה ריא ?קידלוש ךַײא זיא רעוו ,הווצמ א ---
 !םייה רעד ןיא רעביא םיא ןעמ טזָאל

 !ןַײרַא ןטַאט סנטַאט רעַײא ןיא חור ַא ,ןַײז לָאז ליטש ---
 יוװ ,טשינ טייטשרַאפ ?בייל ,ךעליירפ ,קידעבעל טרעוו םוקילבוּפ סָאר

 טָאלג ךייוו א -- לטנעה סלזייר רָאנ ,ןפָארטעג דיז טָאה סָאד ןעוו ןוא ױזַא
 עלַײװ א טלאה רע .טנַאה ןַײז ןיא ןסקַאװעגסױא זיא --- לטנעה םערַאוװ
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 ,לטנעה סָאד שטעווק ַא ריא רע טוט םעדכָאנ ..טנַאה ןַײז ןיא לטנעה ךיא

 ּתִא תיא טרעפשנע ייז ,,,"?ןדירפוצ, ;ןגָאז ולעוו ריא טלָאװ רע יו ךַײלנ
 .,"ורעייז. ;ןטַײדַאב ףרַאד סָאװ ,טנַאה ןיא שטעווק ַא טימ קירוצ

 יי ,ננאהרָאפ רעד ףיוא ךיז טכייה סע

 ןַײנ לטיּפַאק

 ןרע - ןג ןיא
 רעטשענעלַאה רַאפ ןעוועג ןיא רעטַאעט עשטַײד-שידַיי סָאד .ביוא

 סָאד זיא ,למיה םענופ ןלַאטענּפָארַא ייז זיא סָאװ ,ןנינעגרַאפ ַא טַאלג ןדִוי

 -נ א ןעוועג ,לדַײמ םנזח ןוא ?גנַיי םסדיננ םעד ,לרָאּפ גנוי רעזדנוא רַאפ
 -נַײרַא גנירג יױזַא היכז יד טָאה רעדעו טשינ ןיהווװ ,טָאנ ןופ ןדעדזג ַא .ןדע

 ןטלַאגעגּפָא סָאד זיא ,?דיימ סנזח םעד ןוא ?דנוז סדיגנ םעד ,ייז ,ןטערטוצ
 יד ןעמענרַאפ ,ןַײרַא רעטַאעט ןיא ייז ןעייג טכַאנ עלַא ,ןעמעלַא יו רעמ

 קָאו ,םישודיח עכלעזַא ןֵא ריז ןרעה ןוא ןָא ךיז ןעעז ,רעטרע עטסעב

 | ,טמולחעג טשינ לָאמנייק .ךָאנ ייז דיז טָאה

 ,טלעוו ַא .זעזר ועד דיז רַאפ ָאד ייז ןבָאה טלעוו עַײנ ַא ,טלעוו עצנַאג ַא

 ןדייר ,םורַא דיז ןעיירד ,ךיז ןלעטשרַאפ ,רעביא ךיז ןעוט ןשטנעמ גוו

 ,ןצנַאט ןוא ןענניז ,שטַײד ףַא בלַאה ,שידִיי ףַא בלַאה ,רעטרעוו ענדַאמ

 -עג רַאפ ןרעוו ןסָאגעצ רעדָא ףרַאד עמ סָאװ ,ןלעטשנַא עכלעזַא ןכַאמ

 | ,ןייוועג רַאפ ןרעוו ןעגנַאנעצ רעדָא ,רעטכעל

 | .?ןשטנעמ עכעלנייווענ ?ןשטנעמ ןעוט סעלַא סָאד ןוא

 ךיא ,לשמ? ,יוװ ,ןשטנעמ עכעלנייוועג ןייק טשינ ןענַײז סָאד ,ןיינ

 ,למיח ןופ םיכאלמ רעדָא ,םידש ,תוחור ,םיצל רעדָא ןענַײז סָאד .ריא ןוא

 רעדעי --- ןדייר רעייז ,ןיינ רעייז ,ןטערטסױרַא רעייז ,ךיז ןלעטש רעייז

 םורַא ןוא םורַא ץלַא ןוא .ףושיכ טימ לופ ,ןח טימ לופ זיא רערעייז ריר

 ןענייז ,טנזח םעד ?זייד ןוא סדיגנ םעד ?בייל ,ןיילַא ייז ןוא ,ףושיכ {יא

 -רַאפ ץנַאנ ,ףיוא ךיז טבייה גנַאהרָאפ רעד סָאװ ,טונימ רעטשרע רעד ןופ

 ,םיצק' ןופ טלעװו ַא ןיא ,טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ןגָארטעגרעבירַא ,טפושיכ

 זיא --- גנַאהרַאפ רעד ּפָארַא ריז טזָאל ןוא ...םיכאלמ ןוא םידש ,תוחור

 ןשטנעמ רעדיוװ .םיכאלמ ,םידש ,תוחור סיוא ,םיצל סיוא ,ףושיכ סיוא

 ןוא ,טלעוו עטלַא יד ,עקידרע;רֿפ יד רעדיוו .ןשטנעמ עכעלנייוועג עלַא יו

 ןוא למיה ןטעביז ןפא ןעוועג סָאװ רָאנ ןטלָאװ ייז יו ,ךַײלנ ךיז ןליפ יז

 יז טוט סע ןוא .דרע רעד ףֵא קירוצ טזַאלעגּפָארַא ייז ןעמ טָאה םיצולּפ

 ףֵא קירוצ ךיג ױזַא טזָאלענּפָארַא ייז טָאה עמ סָאװ ,גנַאב קידעצרַאה
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 רעד ףיוא ךיו טבייה טָא סָאװ ,םימרעד ךדיז ןטסַײרט ייז ןוא ,דרע רעד

 יוזַא ןוא ,ןדעיזנ ןיא ,?מיח ןפַא ,ןטרָאד ןַײז רעדיוו ייז ןלעוו ,גנאהראמ

 | .גָאט על יוזא ןוא ןגרָאמרעביא יױזַא ןוא ,ןנרַאמ

 !רעדניק עכעלקילג

 -בייל אנקמ ןענַײז סָאװ ,יטשענעלָאה ןיא ןַארַאפ ןענַײז דעלננִיי ?פיוו
 ךעלדיימ לפיוו !החמש עצנַאג יד זיא ףיוה ןיא ןטַאט ןַײז ַײב סָאװ ,ןעֶל

 קנַאד ַא סָאװ ,ןעלזייר אנקמ ןענַײז סָאװ ,יטשענעלַאה ןיא ןַארַאפ ןענַײז
 יד וצ ,רעטצנעמ עכיוה יד ןיא טּפַאכעגנַײרַא ךיז יז טאה ןעמאמ ריא

 ,םיריבנ עכלעזַא ַאב סָאד טָאה טרעוו ַא רַאפ סָאװ ןוא ,סעשטיוװַאלַאפַאר

 ?רעטַאעט ןיא שטנעמ ַא ךָאנ ייז טימ טייג סע זַא

 ,ערה-ןיע ןייק םידיגנ יד ַאב ןעוועג ןח אשונ ױזַא טָאה דניק ןַײמ --- ||
 ...ןרעוו טרעטשראפ טשינ רָאנ ריא געמ סע זא

 לָאז עמ ידכב ןוא ,סעטנכש עריא רַאפ עטנזח יד ךיז טמירַאב יוזַא

 ריא רַאמ הבוט ַא טלטעבענסיוא יז טָאה סָאד זַא ,הלילח ןעניימ טשינ

 :שיטַאמָאלּפיד ץנַאג יז טּפַאכרַאפ ,רעטכָאט

 ,ןברַאה ריא טעוװ ?םיריבנ יד וצ ?זייר ןַײמ ,רענייטש ַא ,טמוק יו ---
 טסייה עקשטיוװוָאלַאפַאר יד ,עקלייב ךימ טנגעגַאב ,קרַאמ ןיא ױזַא יינ ךיא
 אב ךיז טרעה סאו, ,'?ךיז טרעה סָאװ, ,"רָאי-טונ , ,"ןנרָאמ-טוג , .סע

 ַא ,רעטַאיעט א ,ףיֹוה ןיא רימ ַאב םַארַארַאט ַא ,טשינ טנערפ, ."?ךַײא

 ,ָאי ,קיטנַא רעצנַאנ א סָאד זיא ייז ַאב ,חרבח ןיימ רַאפ בוט-םוי א ,הלודנ

 ,טגָאז עמ, ."?ןבַאמ יז לָאז סָאװ ,קנַאד ַא, ."?ערעַײא טכַאמ סָאװ ןוא
 ,"ןקידניזרַאפ וצ טשינ ,קנַאד א, ,"?ךַײא אב ענעטַארעג ַא רעייז סעטע

 יז טעוו סָאװ ,קנַאד א, ,"?רימ וצ ןקישוצ טשינ יז ריא טלָאז סָאוװרַאפ ,,
 ןייג בנא ןוא ךעלדיימ ענַײמ טימ ןענעקַאב ךיז טעוו יז, ."?דַײא ַאב ןָאט

 טעװ יז ביוא ,קנַאד א, ."?ןרַא ךַײא טעװ סָאװ ,רעטַאיעט ןיא ייז טימ

 ... ןקיש סיוועג יז דיא לעוװ ,ןלעוו ראנ

 -ענסיוא יידעב ,עטנזח יד האל טרעטטנעראפ ךיז טָאה קיצנוק יֹוזַא
 טשינ טוט סָאװ םערָאװ ,ץַאלק ַא טניילראפ יבא, ןניל ןסיורג ַא טכַארט

 ..?דניק ַא בילוצ עמַאמ 6

 רָאנ ,לנילפ ערעזדנוא רעטנוא עטנזח יד ןעמענ ןלעוו ריִמ תמחמ טשינ

 ,ןעוװענ ןיא השעמ יד יוװ ,ןנָאז רימ ןזומ ,תמא ןכָאנ ןטשרַאד רימ ?ַײוװ

 ןיא דניק ריא טקישענ טשינ עטנזח יד רשפא טלָאװ ןעמעוויבא טומ זַא
 ?טשינ סָאװרַאֿפ ,יתיתכהמ -- ֿסעשטיװַאלאפאר יד טימ רַאנ ;ןַײרא רעטאעט
 ףיא ןעמעוו טימ ,ןעז טלעוװ יד עקַאט .ןַאל ,אברדא- ,רובכ ןטפערנ ןטימ
 האל טָאה גנולעטשרַאֿפ דעד דָאנ-ןגרַאמ .ףא ןוא ..,ףיונוצ ךיז טמוק דנוק
 ףיא ַאב ןנערפרעביא ןניוא .יד ןיא עדמערפ רַאֿפ טעװעטאשטענג עטנזח יד
 :לאמטאכאנ ןוא לָאמַאכָאנ רעטכַאט
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 ַאב ןעוועג דבכמ ןטכענ ,סע טסייה ,ךיד ןעמ טָאה עשזדפָאװ טימ ---
 ?םידיגנ יד

 ;רעדָא
 ?םידיננ יד וצ טנַײה וטסייג רענייזא ל?םיוו !לזייר ---

 :רעדָא

 ןֿפע םידיגנ יד ַאב לָאמַאכָאנ ,רעטכַאט ,ןטעב ךיד טעוװ עמ ןַא ---

 ,ןעמעש ריז ןעמ ףרַאד סָאװ ,ןנָאזּפָא טשינ רעמ ךיז וטסלָאז ,ערעשטעוו

 ..?לםיב א ןעזעג זייסָאה

 ןנָאזּפָא טַאהעג ןעניז ןיא טשינ וליפַא טָאה רעטכָאט יד !ןטיײקשירַאנ

 טליפעג רעטַײװ סָאו בוטש רעכַײר רעקיזָאד רעד ןיא ךיז טָאה ?זייר .ךיז

 זיא ,ןעגנַאגעג ןיהַא זיא יז ןעוו ,לֵאמ עלא ,רעשימייה ןוא רעשימייה ץלַא
 טייג עמ יו ,ץראה םערָאװו ?ופ ַא טימ ,טמיטשעג קידבוט-םוי ןעגנַאנעג יז

 ,החמש רעטגיילעגנַא א ףַא טנַײרפ ןטוג ןטנעַאנ ַא וצ

 "עג ןיהַא זיא ?זייר ןעוו ,לָאמ עלַא ,טשינ שודיח ןייק רָאנ זיא'ס ןוא
 יד ןוּפ זיוה עכַײר עקיטכיל עסיורג סָאד .טסַאג א ןעוועג יז זיא ,ןעמוק
 רעד טימ לָאמ עֶלַא לדיימ סנזח םעד ןעמונעגפיוא טָאה סעשטיוװָאלַאּפַאר
 ןוא .רעדליּפעג ןוא למוט ,רעטכעלעג ,טייקכעליירפ ,טפַאשטנַײרפ רענעגייא
 רעטַאעט ןיא ןעגנַאגעג ערטסַאילַאכ רעצנַאג רעד טימ ןעמ זיא לָאמ עלַא

 ןציז ןעמוקעגסיוא ריא זיא לָאמ עלַא ןוא ,ןָאנביוא םעד ןעמונרַאפ ,ןַײרַא
 ,לָאמ עלַא ןוא .,,ןעלבייל טימ ,לדנוז סעשטיװָאלַאפַאר טימ טַײז ַאב טַײז
 ןרָאװעג זיא רעטַאעט ןיא ןוא גנַאהרָאפ רעד ןביוהעגפיוא ךיז טָאה סע ןעוו
 ָאד ייז ןבָאה לָאמ עֶלַא ןוא ,טנַאה ןַײז ןיא ןעוועג טנַאה ריא זיא ,רעטצנימ

 -עגסיוא ןענַײז סע זַא ,טליפרעד ,דרע רעד ןופ ךיז ןביוהענפיוא עדייב

 ץנַאג ,ןיהַא ,ןיהַא ,ןיהַא ףױרַא ייז טנַארט סע ןוא ןעלנילפ ייז ַאב ןסקאוו

 .ןדע-זנ ןיא ,ןַײדַא למיח ןטעניז ןיא ..,דיוה

 ןעצ לטיּפַאק

 רעטַאעט ןופ םייהַא

 -רַאֿפ ַא טימ ,עטציהעצ ַא ?דיימ סנזח םעד טמוק רעטַאעט ופ םייהַא
 -רעביא ,לופ ַא ןוא ןניוא יד ןיא ץנַאלנ ןרעדנוזַאב ַא טימ ,םינּפ טלטיור
 ןרעיוא יד ןיא ריא טגנילק ךַאנ זַא ,ריא ךיז טכַאד סע ןוא ,ץרַאה טלופעג

 ײןעלק יד ןופ ןְליִּפִש ןטימ טשימעגסיוא ,םיכאקמ-ןשטנעמ יד ןופ ןדייד םִאַּד

 יז ןוא .סעשטיװַאלאפַאר יד ןופ סרעטכעלעג עקיכליה יד טימ ןוא סרעמ
 ןָאטעג גָאז ַא ריא טָאה ,?בייל ,?דנוז סדיגנ םעד סָאװ ,ךיז טנַאמרעד
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 חשעמ-תעב ריא ןבענענ שטעווק א ןוא ,רעיוא ןפא טעמכ ,טייחרעליטש

 ;טנַאה יד

 ...1פָאמטכַאנ ןנרָאמ ךָאד טסמוק ---

 ?לסיב ַא הלאש ַא --

 ַא טימ רָאנ ,רעטרעװ טימ טשינ ,טרעפטנעענ םיא יז טָאה ױזַא
 ,לָאמ עֶלַא יו ,טנַאה יד שטעווק

 ךיז טָאה םלוע רעד ,רעטַאעט ןופ ןיינסיורַא םַאב ןעוועג ןזיא סָאד

 ודיו ,לָאמ עלַא יוװ ,ןרעוו וצ טקיטשרעד ףא תושפנ-תנכס טימ טּפוטשענ
 עטשרע יד ןַײז ביל ןבָאה ייז .גנַאגנַײרַא םַאב עטש'רע יד ןַײז ביל ןבָאה

 טימ לבייל זַא ,טשטעווקעגפיונוצ יױזַא ריז שָאה עמ ,גנַאנסױרַא םַאב ךיוא

 טעמכ ייז טָאה עמ ןוא שטנעמ ןייא יוװ טליפעג טונימ א דיז ןבָאה ןעלזייר
 ,רעטַאעט ןופ ןגָארטעגסױרַא יו

 ןופ .טכַאנ עקידהיחמ ַא ,עטנרעטשעגסיוא ןַא טכַאנ ַא זיא ןסיורד ןיא
 טליוו סע סאו ,עיבַארַאסעב ןיא טכענ עקידרעמוז עקיטכיל עמערַאװ ענעי

 זַא תמאב ןיא ןפָאלש וצ טכַאנ ַאזַא ןיא ,ןפָאלש םייהַא ןייג טשינרָאנ ריז

 יד ֹוצ ,הנבל רעד ֹוצ ,למיה םוצ ,ףורַא ןקוק ןניוא יד ,טָאג רַאפ הריבע

 טיצ ץראה סָאד ,ןיהנוװו טשינ סייוו עמ --- ךיז טפַײר חמשנ יד ,ןרעטש

 עמ -- שינעקנעב ענדָאמ ַא ךיז טליפ סע ,סָאװ וצ טשינ סייוו ןעמ ---

 -ענּפָא ,קיור ןוא יטשענעלַאה ןיא ןיא ליטש ...ןעמעוו ךָאנ טשינ סייוו

 -ענּפָא ,ןוז רעבַארַאסעב רעד ןופ גנַאנרעטנוא ןכָאנ דרע יד ךיז טָאה טליק

 ,5ַײז ַא יוז ,גָאט ןצנאנ א ןענַאטשעג ןיא סָאװ ,ביוטש רעד ריז טָאה טנייל
 ןופ טזָאלברַאפ עלעטניוו גנירנ ַא ןוא ,םעטָא םעד ןּפאכ ןיוש ןָאק עמ ןוא

 -לעמ ןוא רענטרעג רעבַארַאסעב יד ןופ סורג ַא ןגָארט וצ טננערב ,ץעגרע
 ,סעיױשעּפַאּפ טימ ,טיורב טימ רָאנ ,םימשב טימ טשינ ןקעמש סָאװ ,רעד

 סָאװ ,ךעטסַאּפ א ןופ ןרעה ךיז טזָאל ?לטַײפ ַא ןוא ,ןרַאב טימ ןוא לּפע טימ
 סָאװ םיוק-םיוק ?פַײפ סָאד ,עשַאּפ רעד ףַא ןטרָאד ץענרע ףָאש יד טבַײרט

 .ןברָאטשרַאֿפ טרעוו עט זיב ,רעליטש לָאמ עלַא ,טרעה עמ

 ןעייג ןדִיי זַא ןוא ,רעטַאעט ןשידַיי ןופ ,רעטַאעט ןופ ןעייג ןדִיי ןוא
 ןוא ןעמ טַײרש ,ןעמ טדער .םִייוג ןייק טשינ ,ןֹדִיי סָאד ןעייג ,רעטַאעט ןופ

 ןעזענ טָאה רע סָאװ ,ןרעדנַא םעד רעביא טיג רענייא ,טנעה טימ טכַאמ עמ
 ,םיוא ךיז טכַאד ןכעלטיא ןוא ,טרעהעג טָאה רע סָאװ ןוא רעטַאעט ןיא

 טָאה רע סָאװ סָאד ןוא ,ןעזענ רע טָאה ,ןעזעג טָאה רע סָאװ סָאד זַא
 ךעלדיל יד לָאמַאכָאנ רעביא טגניז עמ ןוא ,.טרעהעג רע טָאה ,טרעהענ

 עלַא רַאפ רעורפ ןוא .גראווננוי ןדייר עֶלַא ןופ רעכעה ןוא ,רעטַאעט ןופ
 טרעטשענ טרעוו סע ,ףיוא ךיז טּפַאכ יטשענעלָאה ןוא ,גרַאוװניילק ןפיול
 טינ רעבָא ,טכאנירעמוז עקיטכיל עמערַאוװ יד ,ענייש יד ,טכַאנ עליטִש יד
 ממעל יד סיוא ןשעל ,עמש-תאירק ּפֶָא ןענעייל ,םייהַא טמוק ןדִוי ,גנַאל ףַא
 !טכַאנ עטונ ַא -- ןפָאלש ריז ןגייל ןוא ךעֶל
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 רעד ילארשי טניווװ טרָאד) "סאנ סטָאג, ףַא עלעביטש ןיילק ַא ןיא

 זפָאלש ךיוא ןיוש ךיז ןבַײלק עטנזח רעד טימ ןזח רעד .דָאנ דיז טכַײל (ןזח
 ,רעטַאעט ןופ ןעמוק ןיוש לָאז יז ,רעטכַאט רעד ףא ןטרַאװ ייז רָאנ ,ןנייל
 ,...טכבַאנ ןבַאמ , ןעמ טעװ

 "ַײז עצרַאװש טימ ןַאמרעננוי רענייש ץנַאג ַא ךָאנ ,ןזח רעד ילארשי

 טימ ךיז טכָאפ ,ןָאטעגסיױוא בלַאה טציז ,ןטק-תילט ןסַײװ ַא ןיא ,רָאה ענעד
 ךיוא ןיוש זיא עטנזח יד האל ,עמש-תאירק טנעייל ןוא עקלעמרַאי רעד
 טסַאּפ סָאװ ,רעיילש ןסַײװ ריא ןופ ןטָאש רעד .ןָאטענסיױוא בלַאה רעכעה

 ,ןניוא עזייב עצרַאװש עריא טימ םינּפ גנערטש ץרַאוװש ריא וצ יױזַא דיז
 טרַאװרעד ,טנַאװ רעטברַאפעגרעטנואדלעגנ רעסַײװ רעד ףַא ּפָא ךיז טליּפש

 טשינ האל טערט ,רעטַאעט ןופ םולשב םייהַא טמוק רעטכָאט יד זיב ךיז

 טָאה עמ "סעידעמָאק , ַארַאפ סָאװ -- ןלייצרעד ריא לָאז יז ,ריא ןופ פא

 ןעמ טָאה סָאו ?עטנַאקַאב ןופ ןעוועג זיא רעוו ?טליּפשעג טנַײה טרָאד

 ..?שיט םוצ םידיננ יד אב ןבעגעג
 יד טימ טיוא טזָאל ןוא ריא רעביא עטנזח יד טדער סעּפע ךָאנ ןוא

 ;רעטרעװ
 לָאמַא ?ןיינ ּוװ ןוא ַאי וװ ,טשינ טייטשרַאפ ריא ,עשז-סָאװ ?ָאוַא --

 ,..!?סיב ַא ןעזעג וטסָאה ,ןיינ ןַײז ףרַאד לָאמַא ןוא ,ָאי ןַײז ףרַאד
 טננילק לוק סעמַאמ רעד זַא ,רָאנ טרעה ?זייר ,טשינ טרעה ?זייד רָאנ

 טנעייל עטַאט רעד ןוא ,דייר דיז ןסינ ,ךיז ןסיג סע ןוא ,ןרעיוא יד ןיא ריא

 !טסַארטנַאק א רַאפ סָאװ !ךַא --- .ץיה ןופ ךיז טעכָאפ ןוא עמש-תאורק

 -בעליירפ ,טייקיטכיל רעד ןגעק זיא ָאד קוליח ַא רַאפ סָאװ ...טרָאד ןוא ,ָאד

 -צניפ יו ןוא גנע יו ,ללכב ןוא .,.!ןטרָאד סָאװ ,טיײקכעלטנַײרפ ןוא טייק

 ,טכַארברַאפ טנַײה שַאה יז סָאװ ,טנוװַא ןכַאנ זיא ַאד קיטעמוא יו ןוא רעט
 "יירפ ,רעקיטכיל ,רענייש רעסיורג רעד ןיא ,סעשטיווָאלַאפַאר יד ַאב רעירפ

 -נעייג ךָאנרעד ןוא ,ןדעדץג ןיא ,רעטַאעט ןיא ךָאנרעד ןוא ,בוטש רעכעל

 ,רעקיטכיל ,רענייש ,רעמערַאוװ רעקיזָאד רעד ןיא םייהַא רעטַאעט ןופ קיד

 ...ןטכַאנרעמוז רעטנרעטשענסיוא

 ,םורַא רעבָא ךיז טקוק יז ,דייר טימ ץלַא ךָאנ טיש עטנזח יד האל ןוא

 טשינ עקַאט ןיוש זיא'ס ןוא ,ננַאל וצ ?סיב ַא ,דיז טכַאד ,ןיוש טדער יז זַא

 :רעטרעוו יד רעביא ןיילַא ךיז יז טקַאה ,ךיוא ירכ

 ליד ךיא ןוא ,ןפָאלש טַײצ ..,דייר סָאמ ןַײנ !רימ זיא רענוד ַא --

 סָאד ,רעטכָאט ,ךיא שעלרַאפ טָא ..,.!לסיב ַא ןעזענ וטסָאה קעדָאּפס ַא ריא

 .טנוזעג ףָאלש .טכַאנ עטוג ַא ,לּפמעל

 ןיא ןַײא ךיז טערָאנ ןוא ?זייר ריא טרעפטנע -- !טכַאנ עטוג ַא--
 ףיוא יז ןּפַאכ תובשחמ יד ןוא ,ןניוא יד וצ טכַאמ ,רעביא ךיז טקעד ,טעב

 ןדעדנ ןיא ,ןיהַא ,ןיהַא קירוצ ?סַאנ סטָאנ, ןופ רעבירַא יז ןגָארט ןוא
 ,ןַײרַא
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 ףלע לטיּפַאק

 טסעג ענעביוהעג

 ,רעטכַאט סנזח םעד ןדעדןג ןופ ןרָאװעג ןבירטעגסיורַא זיא עטשרע יד
 ,ןפָארטעג ךיז טָאה ריא טימ סָאװד-טָא ,ל?זייד

 ,לוש ןיא ןעוועג זיא ןזח דעד זַא ,ןנרַאמירפ םענייש ַא ןיא לָאמנייא
 טשינ רדח ןיא ךָאנ ןיא םיחימלת יד ןופ ןוא ,קרַאמ ןיא -- עטנזח יד
 רעביא סָאװ ,רעטצנעפ םענעפָא םַאב ןסעזענ ?זייר ךיז זיא ,רענייק ןעוועג
 א טימ ,רָאה ענעטכַאלפרַאפ טשינ טימ ,ךָאנ עטעקַאנ-בלאה א ,טעב ריא

 ןופ ןעננוזעג ןוא לטפַאק ַא ןופ טָאנ עטנערטעצ ַא טיינרַאפ םעדָאפ-?דָאנ
 טרעהעג טָאה יז סָאװ ,ויטָאמ םענייש ןטימ ?דיל ענייש סָאד "תימלוש
 ;רעטַאעט ןיא

 -- ןעלדנַאה ןרָאפעג ןזיא עלעניצ סָאד

 :ףורַאב ןַײד ןַײז טעוװ סָאד

 ןעלדנַאמ טימ סעקנישזַאר

 ..ןףָאלש ,עלעדִיי ,עשז ףָאלש

 עכעלקירעזייה ַא ןפורעגנַא ךיז טאה !ָאװַארב ,עלעצעק ,ָאװַארב --
 .ןַײרַא רעטצנעפ ןיא ריא וצ ךַײלנ ,סעציילּפ סלזייר רעטנוא עמיטש

 רעטנַאקַאב רעטוג רעזדנוא יוװ ,רערעדנַא ןייק טשינ ןעוועג זיא סָאד
 ןשטַײד-שידוי םענופ "קנערק עטּפעלשרַאפ, יד ,קישטװַארומ ריאמ-םולש
 ,רעטַאעט

 ,ןיוש ןסייוו רימ יוװ ,ךדיז ףֵא טָאה סָאװ ,קישטווַארומ ריאמ-םולש
 .טײקשיטַאבעלַאב ךיוא ךיז ףַא טנַארט ,רעטַאעט ןיא טעברַא יילרעטנזיוט
 ַא טימ ריאמ-םולש טייג ,ךָאנ טפָאלש רעטַאעט רעצנַאג רעד זַא ,ירפ ץנַאג
 "רעדניק, יד רַאפ ןקיּפ וצ ןפיוקנַײא ןיירַא קרַאמ ןיא טנַאה ןיא שיוק
 רע יװ יױזַא ,לַײװרעד ,(רעטַאעט ןופ ןרָאיטקַא יד םיא ַאב ןסייה ױזַא)
 טנַאקַאב ַא טנניז רעצעמע -- רע טרעהרעד ,"סָאג סטָאג , ַײברַאפ טיינ
 זַא ,קידעצרַאה ױזַא ,סיז ױזַא ,קַאמשעג יױזַא ןוא ,רעטַאעט רעייז ןופ ?דיל
 ,ןָאט קוק א ןעוועג ןלעב ַא רע ןזיא ,"רעטעוװָאקעגוצ , ַא ןבילבעג זיא רע
 ןעזרעד ןוא רעטצנעפ םוצ ןעגנַאנענוצ רע זיא ?ןייש ױזַא סָאד טגניז רעוו
 ןיא טפיטרַאפ ןיא ,ךלימ ןוא טולב ,דניק ַא רָאנ ךָאנ ,?דיימ ץרַאװש ַא
 טשינ ךיז שָאה רע ןוא "עוועדרָאמ, ַא ןבענעג םיא סָאד טָאה .טעברַא רעד
 !ָאוַארב , :ןירעגניז רעננוי רעד ןרידָאלּפַא ןעמונעג ןוא ןטלַאהנַײא טנַאקעג

 .ןָאװַארב //ז '
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 ןשטַאּפ-ַאװַאדב םעד רַאפ ,סיוא טזַײװ ,ךיז טָאה ןירענניז עננוי יד
 טָאה סָאװ ,?כעלַאש עטיור עניילק סָאד .ןקַארשרעד סעװָאטַאק ףיוא טשינ

 לסיב ַא טשטילגנענּפָארַא דיז טָאה ,סעציילּפ עשרעדניק ענייש עריא טקעדרַאפ

 ,בַײל טעקַאנ ריא גיוא דמערפ ַא רַאפ עלַײװ ַא ףֵא טקעלּפטנַא ןוא ּפָארַא
 טָאה סָאד ןֹוא ,שירעדניק יו שלדיימ רעמ ןעזעגסיוא ןיוש טָאה סָאװ

 ָאד טָא ןייטש וצ ףִא קשח ןבענענוצ רעמ ךָאנ ןריאמ-םולש ןטונ רעזדנוא
 ;זיא רענייטש ןַײז יוװ רעטַײװ ןענעשרד ןוא רעטצנעפ ןרעטנוא

 ,וטסָאה עמיטש א ?ןקַארשרעד ױזַא ריז וטסָאה סָאװ ,עלענייפ ---
 יד ריד ראפ ןַײז ןנעמ סענָאדַאמירּפ ַײרד .סיז-רעקוצ ,ןגָאז ריד ךיא ףרַאד
 ןיא ?טעלברעפיצ א ןוא .החלצה ןוא קילג ןבעג ױזַא רימ לָאז טָאג ,חרּפכ
 ,לטב-רבוע טשינ ןיב ךיא ביוא !ַאש ...רָאי ַאזַא ןיוש רימ הַא --- ריד ַאב
 ,ןרעווש טנעמעג טלָאװ דיא .דעלטנעק רימ טסיב וד זַא ,טגָאזעג ךיא טלָאװ
 ןיא ?קנעב ןייא ףַא קיּפמעּפ סעשטיוָאלַאפַאר טימ ןעזעג ךיד בָאה דיא זַא
 -עג טייור טסיב וד {ַאהַא ,ןניוא יד סיורַא רימ ןלָאז --- טשינ ַא .רעטַאעט
 ,טסכַאל וד זַא ,עלעדיימ ,ךַאל ,דַאל ,..לכעלַאש םענופ רעטיור ךָאנ ?ןרָאװ
 ךָאנ ריד ַאב טלָאמעד ןרעוו דעלעבירג-ןח יד .יױזַא יו רענעש ךָאנ וטסיב

 עצרַאװש ענַײד וצ טנכייצעגסיוא ןסַאּפ ךעלדנייצ עסַײװ יד ןוא רעסערג
 קילג ןבעג יוזַא רימ לָאז טָאג ,ךעלענייא עשירענַײגיצ ענַײד וצ ןוא רָאה
 ...חחלצה ןוא

 םענופ רַארּפש ענזַאלב יד ױזַא טשינ ןוא חסוניץלַאמש רעד ױזַא טשינ
 יז ןבָאה ,ןענַאטשרַאפ קיצניוװ רעייז ךָאנ טָאה לזייר עכלעוו ,שפנ ןקיזָאד

 ןוא ,עטעקַאנ-בלַאה ַא טעמכ רָאג ךַאנ זיא יז סָאװ ,סָאד יו ,ןקָארשעגנָא
 סָאװ, ,רעטצנעפ ריא רעטנוא ,ןױשרַאּפסנַאמ ַא ,רעדמערפ ַא טייטש ַאד
 ןבענעג ךיז טָאה ?זייר ןוא ..."?ןֵא יז טמוק רעמָאט ,עמַאמ יד ןנָאז טעוו
 ,רעטצנעפ סָאד טכַאמעגוצ ןוא ףיוא ּפַאכ ַא

 א * 8

 סעשטיוװָאלַאפַאר יד טימ ןעמוקעג זיא ?זייר זַא ,טכַאנרעדפַא םענעי
 עשירזממ ענַײז טימ טסירגַאב קישטוװַארומ ריאמ-םולש יז טָאה ,רעטַאעט ןיא

 עקידנעייגרַאפ יד יוז ױזַא ,ןרָאװעג טיור זיא ?זייר ןוא ,רעטרעוו ןָא ןניוא
 רעד ל?לאיחי תעב ,טקַארטנַא ןטשרע םוצ ,םעדכַאנ .,עיבַארַאפעב ןיא ןוז

 םלוע רעה ןוא ,ןָאק רע סָאװ טזַײװַאב ,ןונינ ןשידִיי ַא טליּפש רעמזעלק
 סָאװ ,רעביא טרזח ןוא טכַאל ןוא טדער ןוא ךעלרַאב טסע ,ךעלסינ טקַאנק

 ,טקרעמַאב לזייר טָאה ,טרָאװ סכעלטיא עניב רעד ףַא טליּפשעג טָאה עמ
 -ניפ ןטימ ריא םַא ןזיוועגנָא ןטַײװרעדנופ טָאה שפנ רעבלעז רעד טָא יו

 ַא ,רעטַאעט ןופ רָאטקעריד רעד ןוא ,רעטַאעט ןופ רָאטקעריד םעד רעג
 ןטנַאילירב עסיורג קידארומ שימ רעדניליצ ןכיוה ַא ןיא ןיױשרַאּפ רעכיוה

 ןגיוא טימ ריא ףַא טפרַאװ ןוא ןטַײװרעדנופ טייטש ,רעגניפ עלַא ףֵא טעמכ
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 דיז טָאה םינּפ סלזייר ןיא ןוא ,ןגיוא עקידנעמעדבנָא ,עטיוד ,עניילק ---
 ..רעַײפ שילעה ַא ןדנוצעגנָא רעדיוו

 סמערַאװ ףַא רדח םעד טזָאלעצ טָאה ןזח רעד ילארשי תעב ,ןנרַאמ ףָא

 ןוא ןהאל טימ טצעזענ ןוא ןשַאוװעג סָאוװ רָאנ ךיוא דיז רע טָאק ןייֿלַא ןוא

 ירַאּפ ייווצ ןַײרַא ןעמוק סע ןוא ריט יד ךיז טנפע ,שיט םוצ זעיר טי
 םענופ רָאטקעריד רעד ןוא ,"קנערק עטּפעלשרַאפ , יד ,רזאמ-םולש ;ןעניוש

 .-נָא קרַאטש ןוא טריזַארעג שירפ ןעוועג ייז ןעניו ב ,ר

 יז | --.{ ןיז רעד ,טעלָאװזַארעװ ןָאלָאקעדַא טימ ןֹוא ףײזײלןשטַאּפ טימ טריט
 2 יש =
 -עג טָאה סע ןכלעוו ןיא ,סּפינש ןקיטרו איו ןרנ א ןגָאדטעג טאה רָאטקערי -{ +

 םלקניפעג םיא ַאב ןבָאה רענניפ עלַא טעטכ .פדאנ-טנַאולורב א טקעטש
 א רענייז םענופ טייק רענעדלַאנ רעסיורג רעד ףַא ןֹוא ,ןטנַאילירב טימ

 : ןיא ןָאילַאדעמ ןפַא ,ןָאילַאדעמ רעוויסַאמ רערעווש ַא ןעגנאהעגּפָארַא

 -ור עטיור ,ןריפַאס עיולב ,ןטנַאילירב עסַײװ ןופ טניילעגסיוא קיצנוק ןעוו
 ענעטכַאלפעגפיונוצ עסיורג ייווצ ןופ ןיורק ַא ,ןדנַארַאמש ענירג ןוא ןעניב

 םעד טריצַאב רענייטש ערעַײט יד ןבָאה סָאד . 8 ןוא 8 :;ןבַאטשכונ

 :ןעמָאנ ןטמיראב םענייש
 ."קַאּפושטס טרעבלכַא ,2

 ןויסַאמ ןטימ ןעגניר ענעדלָאג יד ןופ רענייטש ערעַײט עֶלַא עקיזָאד יד
 "רעד וצ ןוא ןלייצרעד וצ ןבָאה ,רָאטקעריד ןפַא ןעננעה סָאװ ,ןָאילַאדעמ
 ולעוװ ,עטכישעג רעזדנוא וצ רעביא קישַאר ןעייג ריס יוװ ױזַא רָאנ ...!ןלייצ

 טשינ טַײהננעלעג יד ןבָאה אמתסמ ןלעװ רימ .ןלעטשּפָא טשינ ָאד ךיז רימ

 ,ןיױשרַאּפ ןקיזָאד ןטימ ןַאמָאר רעזדנוא ןיא ךיז ןענעגעגַאב וצ לָאמנייא
 ,ובַײלב סע לָאז זדנוא ןשיווצ ןוא -- ,ןגָאז רעבָא ךַײא ןעמ זומ ןצרוק ןיא

 ,ןעניימ לָאז עמ ,ןכַאז ערעַײט עֶלַא יד סיורַא רע טלעטש טסיזמוא זַא ---
 "ןעעפַארט עשיטסיטרַא , ,םוקילבוּפ ןופ תונתמ עטקנעשעג ןענַײז סָאד זַא
 -נַײא ,טרעבָארעד זַײװכעלסיב ןיילַא ךיז רע טָאה סָאד ,ןיינ ,רעטַאעט ןופ

 רעד ךרוד טנידרַאֿפ "רשכ , ,טלעג ןנייא ןַײז רַאפ עקנילָאװַאּפ טפיוקעגנ

 דימת רָאנ ,עקירעגנוה קידנעטש ,עמערָא קילדנעצ רַאּפ א ןופ עינַאװערַאז
 ױַָאט ןביילג זַא ,גנַאנ םעד טימ טייג קַאּפושטש טרעבלַא ...תושפנ עכעליירפ

 ןַײז ךיז ףִא רע טגָארט רעבירעד .בַײװ ןגייא ןַא וליפַא ,םענייק טשינ ןעמ
 ךיז רַאפ רעכיז ,ךימ ריא טייטשרַאפ ,זיא'ס ,ןטנַאילירב ןיא ןנעמראפ ץנַאנ
 ..ןטַײל רַאפ ןייש ןוא

 ןבעגעגנ ןזח רעד ילארשי ךיז טָאװ ,טסעג ענעביוהעג עכלעזַא ןעזרעדי

 ולוטש ייווצ ןגָארטעגרעטנוא ייז טָאה עטנזח יד האל ,טרָא ןופ ףיוא-בייח ַא
 טונימ א ךָאנ ;ורוצ ןזָאל רעסעב יז רימָאל --- ?לזייר ןוא ,ןציז ןטעבעג ןוא
 ,,,ןטנערברַאפ טרעוו יז ןוא ---

 -- ףודנוא ַאב סָאד ןעמ טנַאז יו ,,,םיא זור ַא םיכודב םירוחב --- |

 ךיז טָאה ןוא ,קַאּפשטש טרעכלַא ,רָאטקעריד רעד ןפורעננַא ךיז טָאד
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 כָאװ ,קילג א ,רעהַא טשינ ,ןיחַא טשינ ,ןייטש א ףֵֶא יו טקַאהעגפיױרַא

 .(!ןּפעלשסיױרַא םיא רע ףרַאד תורצ עֶלַא ןופ) טַײז רעד ַאב טציז ריאמ-םולש

 ןַײז ףֵַא עמיטש רעכעלקירעזייה ןַײז טימ ןכַארקעגסױרַא זיא ריאמ-םולש

 :ךַארּפש-ןעמולב

 ןוא טננילש ןוא טַײק ,טנוזעג טסע ,ןסע טמוק ,םיבשויח םיכורב ---
 יו ױזַא ןדִיי עטושּפ סמיקו-יח עטסַארּפ ןענַײז רימ .טשינ ךַײא טרעטש

 ןשטַײד-שידִיי ןניח םענופ רָאטקעריד רעד ,לַאּפיצנירּפ ןַײמ זיא סָאד ,ריא

 -ימ סָאד ,?סייטש םענופ עטשרעבייא סָאד ייז ַאב ןיב ךיא ןוא ,רעטַאעט

 ןעמָאנ רעייז .ןשטנעב םענופ עטשרעטנוא סָאד ןוא ןיירכ םענופ עטסלט
 .טציא .קישטווארומ ריאמ-םולש ןעמ טפור ךימ ןוא קַאּפושטש טרעבלַא זיא

 רימ ןענָאק ,טנעָאנ רעד ןופ ,סָאד טסייה ,?נעקַאב ןיוש ךיז ןבָאה רימ זַא
 ןיא ךַײא ַאב ןארַאפ ןיא'ס ביוא ,ןפנַָארב דעלסיב ֹוצ ךַײא טימ ןעמענ

 ןלעוו ןסַײברַאפ ןוא .ןעננערב ןעמ טעוװ ,טקיש -- טשינ ביוא ןוא ,בוטש
 טימ סעקשטערעב טבַײר ריא ,עז ךיא ,ריא סָאוװ ,םעד טימ ןסַײברַאפ רימ
 ךַײא לָאז ךיא ,ןסעגעג טשינ םיא בָאה ךיא סָאװ ,לכאמ ןימ ַא ,ןעמָאלמ

 ןבעג ױזַא רימ לָאז טָאג ,טרעדנוה רָאי ַא יאדווא ,ןגיל ןייק ןנָאז טשינ
 ...ןהחלצה ןוא קילג

 ףלעוװצ לטיּפַאק

 ודלַאה ןפַא ךיז טעשטַאק ןוח רעד ילארשי

 ןזח רעד ןוא ,טנשרדעג טָאה ריאמ-םולש סָאװ ,טַײצ רעצנַאנ רעד ןיא

 רָאטקעריד רעד זיא ,טרעהענסיוא ןבָאה רעטכַאט רעד טימ עטנזח רעד טיס

 סנזח םַאב ןסעזענ ,קַאּפושטש טרעבלַא ,רעטַאעט ןשטַײד-שידִיי םענופ

 טימ טלקניפעג ,ןָאילַאדעמ ןטימ ריז טליּפשעג ,ןּפיל ענעסָאלשענ טימ שיט

 -ּפָארַא טשינ טָאה ןוא ,רעגניפ יד ףיוא סָאװ ,ןטנַאילירב ןוא ןטנַאמיד עלַא

 ,לדיימ סנזח םענופ ןניוא עקידנעמערבנַא ,עטיור ,עניילק ענַײז טזָאלעג

 יד ,קיױּפ ַא יװ טדערעגנָא ןיוש דיז טָאה ריאמ-םולש זַא ,ןסע ןכָאנ
 טָאה ,טשטנעבעגּפָא טָאה ןזח רעד ןוא ,שיט םענופ ןעמונענוצ טָאה עטנזח

 ןוא ,טרָאוװ ַא ןדייר סעּפע ךיֹוא ןיוש געמ רע זַא ,ןענופעג רָאטקעריד רעד
 .ןעמוקעג ןענַײז ייז ןכלעוו בילוצ ,קסע םוצ ןטערטוצ טַײצ ןיוש זיא'ס זַא
 א ןזיוװַאב ,ּפָאק םענופ רעדניליצ םעד ףיוא בייה ַא רעַירפ ןבעגעג רע טָאד

 עטרימשעגנַא-טעפ עטַאלנ טימ םורַא ןוא םורַא טעלנענסיוא ,ךילּפ ןסיורג
 .ךַארּפש רעד טימ סיורַא זיא ןוא ןרעטש םענופ סייווש םעד טשיװענּפָא ,רָאה

 ךיז טדערעצ רע זַא רָאנ ,רענַײװש א דִי ַא שפנ רעד טָא זיא עבטב
 ליומ ןיא ןָא םיא טבייה גנוצ יד ,ךיז ןלעטשוצּפָא רעווש םיא זיא ,ןיוש
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 טמוק סע ןוא ,ןיהווװו טסייוו רָאיצרַאװש רעד םיא טגָארטרַאפ ,דיז ןעטנַאלּפ
 ריאמ-םולש .,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,סָאד טשינ ןנָאז וצ לָאמטּפָא סיוא םיא

 ןַײז ןיוש טסייו ,טנַאטוידַא-לנילפ ןוא טנַאה עטכער ןַײז ,קישטווַארומ

 ךָאנ ןיוש טדעררעח ןוא ןָא:בייהנא םענופ רעביא םיא רע טגָאלש ,תאלוח

 .ןוׁשְל ןַײז ףֵא עקירעביא סָאד םיא רַאפ ןיילַא םעד
 -עגנָא קַאּפושטש טָאה ױזַא -- ,ןזח רעביל ,ךימ ריא טייטשרַאט ---

 ךיוא ןיב ןיילַא ךיא ,עשז-טרעה ,השעמ יד ױזַא זיא'ס ,ךערּפשענ ןַײז יוה

 יַאֹּפ יד ןנָארטעג ,סע טסייה ,ןזח א ַאב ?לררושמ ַא לכה-ךסב לָאמַא ןעוועג

 א ,סע טסייה עמיטש ַא ,לוק ַא ,עשז-טרעה ,ןעננוזעג ךיא ןיימ ,עצינעמ
 םַאב ןפלָאהעג דיא ןיימ ,שטעּפ טּפַאכעג ןוא ,עקידתמא ןַא עמיטשדענַארּפָאפ

 ,סע טסייה ךיז רַאפ שטנעמ ַא ,סָאד ַא ןיילַא ןרָאװעג ןיב ךיא זיב ,דומע

 ,עשז-טרעה ,ןעגנוזעג רימ סנבה-ןוידּפ ףַא ןוא ןתירב ףַא ןוא תונותח ּפַא
 -רַאפ ןייֵלַא בָאה ךיא סָאװ ,עקַאט גנוסַאפרַאפ ענעגייא ןַײמ ,לשדקמ-לכ ַא

 טסייה רעדיל ענַײמ ,ןטקורדענּפָא ןצנַאג ַא ךוב א ןעז טלָאז ריא ,טסַאפ
 ,"שדקמ לכ , ַא רימ ַאב ָאד ןטרָאד ןוא ,טנרָאפ ןופ טערטרַאּפ ןַײמ טימ ,סע
 ;(ךיז טלקיצ ןוא טנניז) יױזַא ןֵא ךיא בייה ,עשז-טרעה

 ,בַײוװ ןַײמ עלעקּפיצ --- שדקמ לכ

 ,ןפערט ךיד לָאז קַאלש רעד --- יעיבש

 ..ןטכַאנ עקיטנַײה -- ןל יױַארכ

 רע ,עלָאר ןַײז ןיא ןַײרַא ןיא ,סיוא טעז סע יװ ,קַאּפושטש טרעבלַא
 טָאה ,ןפוא רעדנַא ןַא ףֵא רָאנ שדקמדלכ ןעגניז וצ טעשטַאקרַאפ ךיז טָאה
 ןרעטנוא סופ ןטימ לַאנניס ַא טגנַאלרעד סנטַײצַאב ריאמ-םולש רעבָא םיא

 טָאה ןוא ,םיא רַאפ רעכַײלנ ןַײז טעוו ,ןרעהפיוא רעסעב לָאז רע זַא ,שיט

 ,סָאװ בילוצ ,ןזח םעד ןייטשרַאפ וצ ןבעג שודקיהּפ ןַײז טימ ןעמונעג

 :ןעמוקעגנַײרַא רעהַא ןענַײז ייז ,דעלטנגייא

 דעדייא ,רעירפ ךָאנ ןזח םעד ילארשי ןופ טכרָאהעג ןבָאה ייז יוװ ױזַא
 -טירַאב ַא זיא רע זַא ,עיבַארַאסעב ןייק ןרָאפ טרעלקעג רָאנ ךָאנ ןבָאה ייז
 ,הסנרּפ רעייז ,טסייה סָאד ,הסנרּפ רעייז זיא קיזומ יו יױזַא ןוא ,רעגניז רעט

 רעדורב א יוװ ךָאד זיא קיזומ טימ רעטַאעט ןוא ,רעטַאעט זיא ךעלטננייא

 ןעוועג רשמא טלָאװ ןכדלע ,בַײװ א טימ ןַאמ א יוװ רעדָא ,רעטסעווש ַא טימ
 ...7  ןגָאז , סעּפע ייז לָאז ןזח רעד זַא ,רשוי ַא

 -עפעפ ַא ,שידִיי ַא ,סקיסָאד ַא סעּפע עשז-טרעה סכלעזַא סעּפע ---
 ןוא רענניפ יד טימ ןזיוװוַאב ,קַאּפושטש טרעבלַא טניילענוצ טָאה --- סקיר
 -ענ קידמשונמ סָאד ןוא ,ןּפל עטעווערונשענפיונוצ יד טימ טלביימשעג
 .טשטיינקעגפיונוצ רעמ ךָאנ םיא ךיז טָאה םינּפ עטשטיינק

 ןופ טננַאלרַאפ עמ סָאװ ,ןענַאטשרַאפ דלַאב טָאה ןזח רעד ילארשי
 טכאמעג ,ןטעב טזָאלעג ,ךיז טלסערבעג יוװ וליפֲַא תליחת רע טָאה .םיא
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 טלעוו יד !השעמ יד ױזַא טשינרַאנ זיא'ס !סָאװ דךיא סייווה ;ןלעטשנא
 יד ןלעטשנַא ןעמונעג ןיוש דיז רע טָאה ןייֵלַא ןוא ,.,"ןַײז םזנמ ביִל טָאה
 ,ןגָאזּפָא ךיז לָאז טסיטרַא ןַא רעדָא ןזח ַא זַא ,ןעזעג ריא טָאה ּוו) ילכ
 ןענַאטשעגפיױא רע ןיא םעד ךָאנ .(?קרַאטש רעייז ןיוש םיא טעב עמ ןעוו
 ,ילבכ יד טכַאמעג טכערוצ ,ךיז טסוהעגסיוא ,ןּפיל יד טשיװעגּפָא ,שיט ןופ
 | :ןגעו אצוי ןופ ױזַא ןַאטענ-נערפ ַא

 ...?ןגָאז ,לשמל ,ךַײא ךיא לָאז עשז-סָאו זיא ---
 -עג ,ךַאז א "ןנָאז , ןָא רע טבייה ,רעפטנע ןַא ףַא טרַאװעג טשינ ןוא

 ףיורא ךיז טּפַאכ ,זדלַאה ןפַא ךיז טעשטַאק ,םיארונ-םימי ןופ רעלנייוו

 טא ,"עבַאטקָא, רעטסקירעדינ רעד זיב ּפָארַא ךיז טזָאל ןוא דיוה ץנַאנ

 ןוא ,ךיז טעשטַאקעג ןוא טיירדעגנ ,ּפָארַא רעדיוו ןוא ,ףױרַא לָאמַארעדיװ
 ,..ךיז טעשטַאקעג

 -עג רָאנ ,רעטרעוו ןא ערעדנַא סָאד ףֵא סנייא טקוקענ ןבָאה טסענ יד

 -ענ ַא ןופ יװ ,ךיז טקיוװקעג ,ןּפיל יד טימ טכַאמענ ,ןניוא יד טימ ןעקנּגוװ

 םיא ייז ןבָאה טימרעד ןוא ,ןַײװ לזעלנ טוג א ןופ רעדָא לכאמ ןקַאמש

 יד טימ ןטַאשעגּפָא םיא ןטלָאװ ייז יװ ,רעמ ךס ַא ץיה ןבעגעגרעטנוא

 .טיירדרַאפ ּפָאק רעד שזַא ךיז טָאה דעבענ ןזח םעד ,ןטנעמילּפמָאק עטסערג
 טָאה רע ןוא !ןָאק רע סָאװ ,ןזַײװו טשרע ייז ןעמ ףרַאד ,ױזַא ַאי זיא'ס זַא

 טלָאװעג טצעל םוצ ןוא ,?קיטש ַא ךָאנ ןוא לקיטש א ךָאנ ןענניז ןעמונענ

 םיא טָאה ,"עיציזָאּפמַאק, ענענייא ןייז עקַאט ,ךַאז עַײנ א רָאנ ייז ןנַאז
 ;?ברַא ןרַאפ ןעמונעגנַא ריאמ-םולש

 ןַא ,סיז ױזַא טנניז ריא ,ןזח רעביל ןַײמ ,טשינ לבירַאפ ןייק טָאה ---

 -רענניז ןוא םיררושמ ערעייז טימ טלעוו רעצנַאג רעד ןופ םינזח-רָאק עלא

 -ַאז רימ ןעוו ,רימ טביילנ ,לנָאנ ןטסדנימ רעַײא רַאפ חרּפכ יד ןַײז ןנעמ ךעל

 קעלש טימ ןרָאיטקַא טימ ,סעבָארּפ טימ רעטַאעט ןייק דיז ףַא ןבָאה טשינ ןל

 ךָאנ זיב בוטש רעַײא ןופ ןטָארטעגסיױרַא טשינ רימ ןטלָאװ ,תורצ טימ ןוא
 ָא-טָא ןציז ןרָאװעג סאמנ טשינ לָאמנייק רָאנ זדנוא טלָאװ סע ,תרצעדינימש

 ןוא קילג ןבעג ױזַא רימ לָאז טָאנ ,"ןכַאז, ערעַײא ןרעה ןוא ךַײא אב ָאד
 דיא טײטשרַאפ ,טַײצ ןייק ָאטשינ !הסנרּפ --- ןורסח רעד רעבָא זיא .החלצה

 רשפא .,,"למעֶל ינוק, :עסעיּפ עַײנ-?נַאּפש ַא ןגרָאמ ףיוא ןריפ רימ ,ךימ
 טימ ןַײז דבכמ זדנוא ריא טלָאז ןײגקעװַא ןרַאפ זַא ,הרבס א ןעוועג טלָאוו

 ...?לצכעסַײברַאפ ַא
 :טשימעצ יוװ סעּפע ןבילבעג ןזיא ןזח רעד

 ,פשמ5 ,ךַײא ןעמ לָאז ?לצכעסַײברַאֿפ ַא רַאפ סָאװ טימ ,ונייהד

 | ?ןַײז דבכמ

 ...!לצכעסַײברַאפ ַא רַאפ סָאװ טימ טָא ---

 סנוח ןפַא רעגניפ ןטימ ןזיוועגנַא טָאה קישטיוװַארומ ריאמ-םולש ןוא
 ,טזָאלענּפָארַא טשינ גיוא ןייק טַײצ עצנַאנ יד םיא ןופ טָאה סָאװ ,רעטכַאט
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 ןזח רעד ןוא ,טיוט ןבילבעג ?זייר ךעבענ זיא ,םירוביד עכלעזַא טרעהרעד
 יד רעד טָאה ָאד ,ןרעיוא ןוא ליומ טלעטשעגנפיוא ןבָאה עטנזח רעד טימ
 סישטווַארומ ריאמ-םולש םיא טָאה ,ךַארּפש ןַײז טימ סױרַא טלַאװעג רָאטקער
 ייֿלַא רעסעב ןעמינעג ךיז טָאה ןוא שיט ןרעטנוא לַאנניס םעד טגנַאלרעד
 :טניימ עמ סָאװ ,ןייטשרַאפ וצ ןבענ

 טסייה ?רעטכעט רעַײא ,יז זַא ,ךימ ריא טײטשרַאפ ,ןעניימ רימ ---

 ווא עלעמיטש א ,ןעמ טסעומש ,טָאה יז ."ןנָאז, סעּפע ןדנוא לָאז ,סע

 -פענ ןצעביז טימ סיטטַאּפ ןצַײרד הרּפכ ַא -- ךעלדיל ,ןעמ טנָאז ,טגניז
 | ,,,םנָאס

 -- ?ךעלדיל טנניז רעטכָאט ןַײמ זַא ,סָאד ריא טסייוו ןענַאוו ןופ ---

 טָאה ןעלזייר ןוא ,ןטלאהנַײא טנַאקענ טשינ רעמ ןיוש עטנוח יד ךיז טָאה
 ;פייצרעד רע טעוװ טָא-טָא --- טרַאװעג טָאה יז ,םעטָא םעד טּפַאכרַאפ ךעכענ
 ןרעטנוא טסעומשעג ןטכענ טשרע ריא טימ טָאה רע ױזַא יװ ,השעמ יד
 ...ןןליפַא טנַאמרעד טשינרָאנ סָאד יז טָאה ןעמַאמ רעד רַאפ ןוא ,רעטצנעפ
 ריאומ-םולש .,.,'!קסּפ ןטכעדר ַא ןעמַאמ רעד ןופ ןּפַאכ ָאד ןיוש טעוװ יז;
 ייֿפרעלַא טרעוו ןעלזייר יו ,ןעזרעד ןניוא עשירזממ ענַײז טימ טָאה רעבָא
 ;רעלעט ַא ףַא יו טיירדעגסיוא ךיז רע טָאה ,ןברַאּפ

 ,םוטעמוא ןעמ טסייוו ןענַאװ ןופ !עצרוק ַא רָאנ ,השעמ ענייש ַא ---
 8 טימ "זדלאה , ַא טָאה רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה זיב ןַאמ רעַײא זַא
 זַא ,רָאי ןצפופ ?םישודיח ףא ןרעה ןיינ סָאד געמ עמ סָאװ ,"רוטַאװלַאק,
 טשינ ןוא רעטַאעט סעשטַײד-שידַיי א טימ טלעוו רעד רעביא םורַא ןרָאפ רימ
 -ָאה טסייה סָאװ ,טָאטש ַא ץעגרע ןַאראפ רַאנ זיא'ס יצ ,לָאמנייק טרעהעג

 ילארשי, --- טייקיניילק ַא !ךָאד ריא טעז ןגעווטסעדנופ ןוא ,יטשענעל
 ריא טעוװ סָאװ ,ונ !טלעוו יד םיא טימ ךָאד טננילק סע ?"רעטשענעלַאה
 ?עטנזח עביל ןַײמ ,ןגָאז ףיורעד

 ריא אב .טשינראג ןגָאז וצ סָאװ טשינ ףיורעד טָאה "עטנזח עביל, יד
 רעד הַא טננילק ןעמָאנ סנַאמ ריא סָאװ ,טשינ שודיח ןייק ךָאג סָאד ןיא
 {וא ןענירד ןטימ ןיא םיצולּפ טציא ןעמענ לָאז רעטכַאט ריא זַא רָאנ .טלעוו
 !ענױשרַאּפסנַאמ עדמערפ-דליוו ייווצ רַאפ ןענניז ַאדדַא-טָא ךיז ןצעזקעווט
 ֿפבש ןשרעבַײװ ריא ךָאנ רָאנ -- טליוו ריא סָאװ ןנָאז ךַײא טגעמ ריא ---
 :ןפורנָא סָאד לָאז יז יֹוזַא יו ,טשינ ןיילַא טסייוו יז ,סיוא סָאד טמוק

 "עקצימ ,טשינרָאנ ,טנניז ןוא ?דיימ ַא טמענ ַא ױזַא טָא טָאלג םעּפע
 יייק טשינ ךָאד ןיא ?דיימ א ?סעלעביצ רקפח ,ןערוד יצאט ץיט ,ןענירד
 ןעזעג וטסָאה --- ?דיימ א ןיא ?דיימ ַא ןוא לגוי א ןיא ?גנַוי ַא ,לגנִיי
 ,,,לסיב ַא
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 ןציירד לטיּפַאק

 "םלוע-לש-ונובר , טגניז רעטכָאט סנוח םעד

 ךַאז יד ןעמונעגנָא טָאה רע .ןזח רעד טקוקעג ףיורעד טָאה ױזַא טשינ

 ,ץלַא טהנעט יז סָאװ ,טכערעג רשפא זיא עטנזח יד האל ,תמא .טושּפ ץנַאנ
 זייא ,ןנעווטסעדנופ ,.."?דיימ ַא זיא ?דיימ ַא ןוא לגני ַא ןיא ?גנִיו ַא, זַא

 ,לשמל ,טדַאשעג סָאד טלָאװ סָאװ ,טסעג עכלעזַא בילוצ ,?בוי ַא ןיא לָאמ

 ךיז טָאה בנַא ןוא ...?ןנָאז עקַאט סעּפע ןטַאט ןטימ םענייאניא לָאז יז ןעוו
 טגניזעצ רע זַא ,ןזח א .ןעגניז לסיב ַא ךָאנ טלָאװעג ךיוא ןיילַא עקַאט םיא

 ...רע טייג ,ןייג ןֶא טבייה רע זא ,ןנער א יוװ זיא ,ךיז
 ןושָל ַא טימ בַײװ ןַײז האל ףַא קוק ַא טוט ןזח רעד ילארשי ןוא

 טעוװ דניק סָאד זא ,?שמל ,ןרַא ךיד טעוװ סָאװ, :טדער רענייא יו ,חשקכ

 -הצי רעד דלַאביװ .קוק סנזח םעד טייטשרַאפ עטנזח יד ..."?ןנַאז, סעּפע

 טָאה ...!ןלַאפרַאפ ךָאד זיא ,טרַאּפשעגנָא ןיוש םיא טָאה ןעגניז ןופ ערה

 זענַאטשרַאפ טָאה רע ןכלעוו ןופ ,קוק ַא טימ ךיוא טרעפטנעענּפָא םיא יז

 ,אלימ ?טלָאװרַאפ קרַאטש ריד ךיז טָאה סע, :ןנָאז םיא טלָאװ יז יו ,דַײלג

 ... !לסיב ַא ןעזעג וטסָאה ,אחינ רימ זיא ,ביל ןיא ריד זַא

 ַא טלעטש ,סיוא דיז טסוה רע .ךעליירפ טרעוו ןזח רעד ילארשי ןוא

 ;רעטכָאט רעד וצ ןָא ךיז טפור ןוא ןָאט

 ױזַא ןַײז טשינ ןעמ ןָאק ,ןנָאז סעּפע םיא לָאז עמ ,טעב רענעי זַא =

 ,לשמל ,ייז רימ ןלָאז סָאװ --- אישק יד .ןגָאז סעּפע ייז זומ עמ ןוא בָארג

 ?ַאה "םלוע-לשד-ונובר, םעד ןעגנוזעג רָאג ייז רימ ןטלָאװ רשפא ?ןנָאז

 לעװ ךיא ןוא ,ןגָאז טסעוו וד ..."םלוע-לש-ונובר, םעד ןעגניז ייז רימָאל

 -ַאלדַאל :ןא בייה ,לזייר ,ונ ,.."עבַאטקַא, רעקירעדינ רעד ףַא ןטלַאהוצ ריד

 !ַאלדַאל

 טנעריצניא רעקיטכענ רעד סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג זיא עכלעוו ,?לזייר

 .ןענניז וצ ןעוועג טיירג ןיילַא טייקרַאבקנַאד סיוא זיא ,םולשב רעבירַא זיא

 ביל סָאד טָאה ןוא .טַָאהעג ביל ןָא זַײװדניק ןופ יז טָאה ןעגניז זַא ,טרפכו

 יד ןעוו ,ןעגניז ןרעוו סאמנ טשינ ריא טלַאװ נעט עצנַאנ .ךיוא טציא ךָאנ

 ַא ףיוא טבייח ?זייר ןעוו ,לָאמ עלַא ,ןרעװרַאפ טשינ ריא סָאד לָאז עמַאמ
 :האל ריא ףַא ךדיז טַײרשעצ ,לוק

 ,טסניימ וד !לָאמ לפיוו טגָאזעג ריד דיא בָאה ,?זייר ,ליטש ןַײז זָאל ---

 יטְסָאה ,ערה-ןיע ןייק ,דיומ ַא ,עלעדיימ עלעקערב ַא טסיב וד זַא ,םינּפַא

 ...ולסיב ַא ןעזעג
 רָאנ ,ריוא טכַאל ןייֵלַא האל ןוא ,לזייר ךיז טכַאלעצ -- ?דיומ ַא --
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 סָאד יא ,םענייאניא ןטַאט ןטימ לָאמַא ןדַײס ,טשינ ריא יז טזַאל ןעגניז

 ..טשינ טרעה רענייק ןעוו ---

 טנעה יד ,ןזח םעד ילארשי ןבענ טלעטשענקעוװַא ךיז טָאה ?זייר ןוא

 א טימ ןוא ,עילעטס רעד וצ ןביוהענפיוא ןניוא יד ,רעטניהַא טניילרַאפ
 -סיוא יז טָאה ,לדיפ א יו ,עמיטש עקידנעגנילקלַאטעמ ענייר עסיז עטַאלג

 סע ןכלעוו ןיא ,חסוניחליפת ַא טימ ןונינ ןשידיי-טכע ןקירעיורט ַא ןניוצענ

 יא ,טעבעג ַא יא ,סָארדרַאפ ַא יא ,גָאלק ַא יא ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה

 :ןרערט

 !םלוע לש ונובר,

 !םלוע לש ונובר

 ךיז ריד וצ ןעמוקעג ךיא ןיב --- יתיתא

 ,ןג-ָאדָאלקַאב
 תמי םעד וינעטָאנ ,יֹוא

 :ןנ-ָא-ָאז ריד

 תולנ ןיא -- יתמ דע

 ?ןגָאדָא-ָאלּפ דיז

 ,ןבַײרט סָאד ןענַאװ זיב

 ?ןנָאדָאדַאי םָאד
 ןיוש גונעג ,ןיוש גונעג ,ןיוש גונעג

 -- ןגָאדָא-ָאלשעג
 טשינ רעמ ןיוש סָאד ןענַאק רימ

 !ןנַא-ָא-ָארטרַאפ

 ןיוש גונעג ,ןיוש גונענ ,ןיוש גונעג

 --- ןגָא-ָא-ָאלשעג
 טשינ רעמ ןיוש סָאד ןענַאק רימ

 ,.. !ןגָאדָא-ָארטרַאפ

 -עג ןענַײז ,טנַאטוידַא-לנילפ ןַײז טימ רָאטקעריד רעד, טסעג עדייב
 טימ ערעדנַא סָאד ףא סנייא טקוקעג ייז ןבָאה עדייב .טפושיכרַאפ ןסעז
 ךיז טָאה ןעגניז סָאד סָאװ ,ריז רעסיוא ןעוועג ןענַײז ןוא רעלַײמ ענעפַא
 ריאמ-מולש ,רעטרעוו ןייק טָאהעג טשינרַאג ןבָאה ייז .טקידנעעג ךיג ױזַא
 !אושרב, :עמיטש רעכעלקירעזייה ןַײז טימ ןגירשעגסיוא ןלופַא טָאה
 -ַאד רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ דלַאב ןיילַא רעבָא טָאה רע -- ?!סיב !אווארב
 סירעיורט וצ .קזוח ןופ םינּפ ַא ָאד טָאה "סיב ,ָאװַארב ,ָאווַארב, רעקיז
 עננוי עקיזַאד יד זיא סיז וצ .רעטרעוז יד ןענַײז קילייה וצ .וויטַאמ רעד זיא
 ,ןיא עכלעוו ,ןירעגניז עגנוי יד זיא דעלטעג וצ ןוא ןייש וצ ןוא עמיטשלדימ
 ...דניק ַא ךָאנ ,דעלטנגייא
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 שטַײדישידִיוו םענופ רָאט;טריד רעד ,קַאּפושטש טרעבלַא ןוא

 | ?רעטַאעט

 ןָאטעג ךיז טָאה ןדִיי ןקיזָאד םעד אב סָאװ ,ןסיוו וצ רעווש ןיא סע

 ענעשעק רעטשרעטנוא רעד ןופ ןעמוקַאבסױרַא טָאה רע .,.,.המשנ רעד ףַא

 יד טשיווענסיוא טָאה ןוא עלײשטַאפ עטרימופרַאּפעגנָא קרַאטש ענעדַײז ַא

 ינעמערבנַא עטיור עניילק ענַײז ףֵא טלעטשעג םיא דיז ןבָאה סָאװ ,ןרערט

 הי ,..ןגיוא עקיד

 -עּפמורשעגנַײא ןטנקירטעגסיוא גנַאל ןיוש ןקיזָאד םעניא זַא ,םינּפַא
 םערַאװ דָאנ טסילפ סע ןכלעוו ןיא ,ץרַאה שידִיי א ךָאנ טּפַאלק שפנ םענ
 ,םיא ַאב זיא תונמחר ןֹופ ליפעג סָאד .רעדָא ןַא ךָאנ טנַאלש סע ןוא טולב
 ךָאנ טָאה גיוא ןַײז ןעוו ,ןברָאטשענּפָא ןצנַאנניא טשינ ךָאנ ,סיוא טזַײװ
 ןופ קלָאפ ַא ַאב ןסאנעגנסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,תורצ עשידִוי רַאפ רערט א
 עקידנריר עטסָארּפ ַאזַא ןיא ןוא רעטרעוו עמערַאװ עטושּפ עכלעזַא ןיא תולג
 ...ןייטש א וליִּפַא ןעמענ ןָאק סָאװ ,עידָאלעמ

 -רַאווש ענייש-ךעלטעג סָאד טָא םעד ןיא קידלוש רָאנ זיא רשפא רעדָא
 ץצראווש ענייש יד טימ ןוא ךדעלעקעב יד ןיא ךעלעבידנ-ןח יד טימ ?דיימ עצ

 ךיז טסינ סָאװ ,עמיטשלדיפ עסיז-רעקוצ ריא טימ ןוא דעלענייא-רענַײניצ
 ,לסיוב רעטונ א יו ,טרעוו ןוא ןַײרַא ןצרַאה ןיא ךַײלנ המשנ רעד ןופ

 ...?ןסיוו סָאד ןָאק רעוו ?ןנַאז סָאד ןַאק רעוו .,,,.?םירבא עֶלַא ןיא ןעגנַאגעצ

 םענופ רָאטקעריד רעזדנוא טימ טנַאקַאב ןיוש זיא סָאוװ ,דעזעל רעד

 רַאפ סָאו ,טסייו ,ךעלטיּפַאק עקידרעירפ יד ןופ רעטַאעט שטַײד-שידִיי
 - ,"םלוע-לשדונובר, ןקיזָאד םעד ךָאנ ,טציא .זיא שפנ רעד טָא ןרבד-לעב ַא

 ערייב טימ ןעמונעגנָא םיא ,ןזח םוצ ןעגנַאנעגוצ ,ןעננורּפשענפיוא רע זיא
 -סיורַא טנַאקעג רע טָאה ןניוא יד ףַא ןרערט טימ ןוא ,טנַאה רעד אב טנעה

 :רעטרעװ עכעלטע עטלייצעג עקיזָאד יד רָאנ ןדער

 -יינ ץנַאג זיא סע) ..!םערֿבלַא ןסייה טשינ ןעמָאנ ןַײמ לָאז --
 ךַײא לָאז סע --- ןעמָאנ םענעגייא ןַײז ןָאק ןייֵלַא רע זַא ,ןקרעמַאב וצ קיט
 -פֵא, ןֹוא ,קיטכיר ןעיירדסיֹורַא שינ ?ָאמנייק --- ןַײז טשינ הּפרח ןייק וצ
 ,("טערבלַא , סיוֹרַא דימת םיא ַאב טמוק "טרעב

 -ענ ןעו טָאה רעצעמע סָאװ ,טנעמילּפמַאק רעטסערג רעד זיא סָאד
 ןשטַײד-שידִיי םענופ ראטקעריד םעד ,קַאּפפשטש טרעבלַא ןופ םרעה
 | ,רעטַאעמ
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 ןצרעפ למיּפַאק

 םילכ יד ןופ סורַא טייג קַאּפושטש טרעבלַא

 טרעבלַא ,רעטַאעט ןשטַײד:שידַיי םענופ רָאטקעריד רעד טלָאװ

 ןַײמ לָאז ,) ןייֵלַא טנעמילּפמָאק םעד טימ רָאנ טנגונגַאב דיז ,קַאּפושטש
 ןוא ,ןַײפ ןוא ןייש ננידצלא ןעוועג טלָאװ ,("טערבלַא ןסייה טשינ ןעמָאנ

 ןטלָאװ טסעג יד :רענייטש ןַײז ףֵא רעדעי ,ןדירפוצ ןבילבענ ןטלָאװ עלַא
 טָאװ ,"םלוע-לשדונובר, אזַא ןעגניז טרעהעג ןבַאה ייז סָאוװ ,ןדירפוצ ןעוועג

 םעד ,לזייר .ןכרָאה סעכלעזַא ןעמ ןָאק ?ָאמ עלַא טשינ ןוא רעדעי טשינ

 רַאֿפ "טירטסיורַא, ןטשרע ריא טימ ןדידפוצ ןעוועג ןטלָאװ ,?דיימ סנזח

 טָאה רעטכַאט ןַײז סָאװ ,ךעלקילג ןעוועג טלָאװ ןזח רעד ,ןשטנעמ עדמערפ
 טשינ סָאד ךיז טליפ רעטָאפ רעכלעוו) טסעג יד ַאב ןעמונעגסיוא יױזַא

 ?רעמ ריא טפרַאד סאו ,(?דניק ןַײז ןופ נלָאפרעד ןטשרע םַאב דעלקילג

 -3ָאט ריא זַא ,ןנַארטרעביא טנַאקעג טשינ טָאה סָאװ ,עטנזח יד האל וליפא

 לָאמ טקיטציא זיא ,ןליבצנַאמ עדמערפ ראפ ?וק ריא ןבייהפיוא לָאז רעט

 ט טּפאכעגנסיֹורא ריא ַאב ךיז טָאה קידנליוו טשינ זַא ,טרירעג יױזַא ןעוועג

 ;ץפיז רעליטש

 ...ןרענייב עריא רַאפ ןַײז לָאז רימ ,דניק ַא ---
 לאו ?מיה ןרעטיול ןקיזָאד םעד ףֵא זַא ,ןעוועג טרעשַאב רעבָא ןיא

 ןוא .ןרעו טרעטשראפ לָאז החמש עצנאגנ יד ןוא ןקלָאוװ א ןקורנַא דיז

 רעטַאעט ןשטַײד-שירִיי םענופ רָאטקעריד ןרעביא עקַאט ?ןעמעוו רעביא

 6 .תולנ ןיא םיא ַאב ןזיא סָאװ ,טנַאזענ-סנייטשמ ,גנוצ ןַײז רעביא ןוא
 .טשינ סעווָאטַאק ןייק זיא ,םילכ יד ןֹופ סיורא טייג רע זַא ,שטנעמ

 ,טרעדָאטענ םיא ןופ טָאה טפעשענ סָאד יצ ,תולעּפתה סיורנ רַאפ יצ
 -נליּפש ,ךַארּטש רעד טימ סיורַא לָאמַארעדיװ זיא קַאּפושטש טרעבלַא רָאנ

 ;רענניפ ענַײז ףַא ,ןטנַאילירב ןוא ןטנַאמיד יד טימ חשעמ-תעב דךיז קיד

 רעה זונדונ !עלעקסיפ ַא ,ַײא !עלעזדלעה ַא ַײא !לכלוק ַא ,ַײא ---
 ַא ,עשז-טרעה ,ימשענעלַאה םעד ןיא ַאד טָא טציז ריא ,ןזח רעביל ,עשז

 סייו ןוא עטָאלב רעד ןיא ךיז טעקסָאילַאּפ ?רעוו ?סָאװ ,בורג ַא ,קעה

 ,עשז-טרעה ,תונמחר א ..,עכ-עכ ,שדקמ לכ ,עגילעמַאמ ,סעױשעּפַאּפ רָאנ
 ,סע טסייח דניק רעַײא ,ךעבענ ,ָאד טָא ריא ןופ טעוװ סָאװ ,טנַאילירַאב אזא
 ...ןטערבלַא ןסייה טשינ ןעמָאנ ןַײמ לָאז ,רימ ךיז טכַאד ?סייוו ךיא

 טדער עמ ןַא ,ןענַאטשרַאפ עטנזח יד טָאה םירוביד עקיזָאד יד ןופ
 :רעמעמ ףרַאש ַא טימ יוװ ,טקַאהעגּפָא דלַאב יז טָאה ,תילכת סדניק ריא ןופ

 דניק ןַײמ .,.ןלייצ טשינ ןייצ יד ןעמ ףרַאד ליומ ןיא םענעי ַאב --
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 לָאז ּפָאק העד ןעמעוו ,רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה זיב ,טָאג ןעקנַאד טאה

 ...ןָאט-ייװ ריא רַאפ
 ,ץיוו םעד ןענַאטשרַאפ טשינ ,סיוא טזַײװ ,טָאה קַאּפושטש טרעבלַא

 יעננאנעג ןיא ןוא ,טשינ טיײטשרַאפ רע יוװ ,טכַאמעג ךיז טָאה רע רעדָא

 ןליפַא טקוקעג טשינ רָאנ ,ןזח םוצ רָאנ טדנעוועג דךיז ,ךַאז ןַײז וצ רעטַײוװ

 :עטנזח רעד ףצ
 רעביל ןַײמ ,ןגָאז טלאוװעג עשז-טרעה ,דַײא ךיא בָאה עשז-סָאװ זוא ---

 .ָא-ָאד-טא עטריפרַאפ ,ןשטנעמ עדנילב טנעז ריא סָאװ ,םעד ןנעוו .ָאי ?ןזח

 ,רימ ַאב ,ךיז טכַאד !טלעוו ַאזַא !טלעוװ ַא ?סָאװ סייוו ךיא ,עמזיטאנאפ

 ףַא רָאי ַאזַא -- ךעלעדיימ !דלָאנ --- רעדניק ,עשז טרעה ,ןעז טלָאז ריא

 .דניק ַא סנטַאט ַא ךיוא -- ענַאדַאמירּפ ַא !ךעלעקרענוא !סעקלַאיל ;רימ

 ,עשז-טרעה ,עלעמיטש א רעבָא רַאּפרעד ,ערעַײא ַײב יװ ,למינּפ ָאזַא טשינ

 ,םע טסייה ערעַײא ,רימ וצ ןַײרַא טערט יז ןעוו !ערעּפָא רעטסערג רעד ןיא

 ...ָא ?טיה ַאזַא טימ ,עשז-טרעה ,םורַא רָאי ריפיַײרד ןיא ?סייוו ךיא ןיא

 ַא רַאפ סָאװ ,טנעה עדייב טימ ןָאטעגדזַײװ ַא קאפושטש טָאה ַײבעד

 טערט רעטכַָאט רעייז ןעוו ,טכַארבעגנַײרַא ייז טלָאװ יז דלַאו טימ לטיה

 .רעטַאעט ןיא םיא וצ ןַײרַא

 זיא -- ןַײז וצ רעהעג סע יװ ןענַאטשרַאפ עטנזח יד סָאד טָאה יצ

 ןכיוה ןטימ ןױשרַאּפ רעקיזָאד רעד זַא ,יז טָאה ןעזעגסיױרַא .ןגָאז וצ רעווש

 ַא סעּפע ריא טדער ,עדרַאמ רעטלָאנעג רעקידמשונמ רעד טימ ,ןעמיוק

 סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא רָאפ ריא טנייל ןוא רעטכָאט ריא רַאפ ךודיש םענדָאמ

 ריא ןיא טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה סע ןוא .,.,.קידנרעה לַאנ רעד וצ טנַאלש עס

 וצ ןוא ןצישַאב וצ ףַא, ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא סָאװ ,עמַאמ יד ,"עמאמ, יד

 סָאװ ,עמַאמ יד ."גיוא םענופ לּפַאצרַאװש סָאד יװ ,דניק ריא ןעמרישַאב

 רעביא םרעטיצ סָאוז ,עמַאמ יד .סיפ יד ףַא ןעז וצ יז טבעלרעד םיוק טָאה

 טָאה יז ןוא --- ,ילכ ענרעזעלנ ערעַײט ,ענייש ,עלעדייא ןַא רעביא יו ,ריא

 טקַאהעגּפָא טָאה ןוא תוריקח ערעטַײװ ןיא ךיז ןזָאלנַײרַא טלַאװעג טשינ

 ;רעֶירפ יו ,רעפרַאש ךָאנ

 סָאד ריא טניימ סָאװ !םיאנוש ענַײמ סָאד ןלעוו ןראהרעד טשינ ---

 -רעד ןלעװ רימ סָאװ ,סרעטסוש ןופ יצ ,סרעדַײנש ןופ ןענַײז רימ ,סעּפע

 -עמַאָס ,סעקישטשראיטקַא ,סרעליּפש-םירוּפ ןשיװצ טולב רעזדנוא ןזָאל

 ..!לסיב ַא ןעזעג וטסָאה ...?סרעּפעלש ,ןטנַאיד

 טדערעגסיױרַא טָאה האל סָאװ ,רעטרעוו עמערַאװ עכעלטע עקיזַאד יד

 ,רעטַאעט ןשטַײדשידִיי םענופ רָאטקעריד םעד ןבָאה ,םעטָא ןייא ןיא

 "רַאפ טכער עקַאט ,םינּפַא ,ןוא טקעמשענ טשינ רָאנ ,סיוא טזַײוװ סע יו

 לָאמַאטימ ןרָאװעג םיא זיא םינּפ עטשטיינקעג עקידמשונמ סָאד .ןסָארד

 ;ּפיל עטעווערונשרַאפ יד .ןגָאלשַאב םיא טָאה סייווש ַא ןוא ,ןירג ןוא עג

 עקידנעמערבנַא עניילק יד ןוא ,טניילענפיונוצ ענדָאמ םיא ַאב ךיז ןבָאה
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 זיא קַאּפושטש טרעבלַא .טולב טימ דיז ןסָאגעגנָא םיא ַאב ןבָאה ךעלעגייא
 הזעה ַא .טמוק ריא יוז ,עיצרַאּפ א עטנזח רעד ןבענוצקעווַא ןעוועג םיירג
 -שידיי ןופ רָאטקעריד ןטימ ,םיא טימ ןדער וצ יוזא ענעדִיי ַא ןופ לסיב ַא
 ,רעטַאעט ןשטַײד

 ..ןעמוק טנַאקעג טלָאװ ָאד לַאדנַאקס ַא רַאפ סָאװ וצ ,סייוו םָאג
 ןיא םיא ַאב .?סעװַארּפס, עגנַאל ןכַאמ טנַײפ טָאה קַאּפושטש טרעבלַא
 סָאװ ,קילג א ,,,"שטעּפ ןּפַאב רעדָא .שטעּפ ןבעג רעדָא , :ייווצ יד ןופ סנייא
 ַא רַאפ סָאװ ,לַאּפיצנירּפ ןַײז ןעק ריאמ-םולש .ריאמ-םולש ןעוועג זיא ַאד
 -נַאקס ןייק וצ טשינ םיא רע טזָאלרעד ,דעלגעמ טַײװ יו ,זיא סָאד ?גיופ
 ןעמ ןוא שטעּפ ןייק ןבעג טשינ ףרַאד עמ זַא ,גנַאג םעד טימ םייג רע ,ןלַאד
 לָאמ עלַא ןעמ טכַאמ ןטונ טימ זַא ,טלַאה רע .שטעּפ ןייק ןּפַאכ םשינ ףרַאד
 קנגוו ַא שירזממ ,?ברא ןרָאפ לַאּפיצנירּפ םעד ןָאטעג יצ ַא רע טָאה ..,רעסענ
 ןוא פָארַא ןוא ףױרַא ?שוילעּפַאק ןטימ רָאפ ַא ,גיוא ןַא טימ םיא וצ ןָאטעג
 :ןזח םוצ ןָאטעג גָאז ַא

 רַאפ סָאװ ,רָאי אזַא ןבָאה ךימָאל ,טכערענ ץנַאג זיא יתגוז רעַײא ---
 ייז ;ןורסח ןייא ?ןעד סָאװ רָאנ ...טײקצרַאװש ץוחַא ,טָאה ריא עטנזח ַא
 רעד טָאװ ,ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה ייז .ענעדִיי עסייה ַא וצ לסיב ַא ןענַײז
 טלעוו רעד ןיא ױזַא טאלג טדערעג ןבַאה ייז .טגָאזעג ַאד ןבָאה רָאטקעריד
 טביול רעדעי .טלעוו רעד ףֵא תוסנרּפ ײלרעלַא ןַארַאפ ןענַײז'ס זַא ,ןַײרַא
 ,סָאבעלַאב ריט ןַײז אב ךיז זיא טנוח רעדעי ;ריא טגָאז יו ,הסנרּפ ןייז דיז
 יז ןבָאה רעטַײװ ןוא ..,רעמיט זיא עטאלב ןַײז זַא ,טניימ ריזח רעדעי ןוא
 ,ןַאמ רעַײא ןגעק טשינ ,ךַײא ןגעק טשינ ,טשינרַאג טניימעג טשינ חלילח
 "ןַײא ךיא נָאז ,רעהַא רימ ןענַײז ןעמוקעגנַײרַא ,רעטכַאט רעַײא ןגעק טשינ
 יוזַא ןעמעלַא זדנוא לָאז טָאג ,ןעגניז ןרעה םיא ,ןזח ןבילוצ רָאנ ,לָאמַאכָאנ
 ךַײא רימ ןליוו .ןסעזעג ןוא ןסעזעג ךָאנ ןטלָאװ רימ .החלצה ןוא קילג ןבעג
 ךַײא וצ םירזממ יד ןיוש ךיז ןבַײלק סע ,ךיא עז בגא .ןרעטש טשינ רעמ
 הרות :ריא טנַאז יו ,טעברַא רעד וצ ןצעז דיז טפרַאד ריא .ןַײרַא רדח ןיא
 טאה ןוא טנוזעג טַײז ...ןעלדנַאמ טימ סעקנישזַאר ,הרוחס עטסעב יד זיא
 .סגעווטילש ןטוגנ א

 טָאה --- !ריט רעד וצ סיפ יד טימ ןוא דרע רעד ןיא ּפָאק ןטימ --
 ןיוש ןענַײז טסעג יד ןעוו ,טלָאמעד חכרב ַא טימ ןעוועג דבכמ עטנזח יד ייז
 ;ןָאטענ גָאז ַא יז טָאה רעטכָאט רעד וצ ןוא ,?עווש טַײז רענעי ףַא ןעוועג

 וד ,.רעטאעט ןשידִיי ןטימ ןענענעזעג ,רעטכָאט ןיֹוׁש דיז טסגעמ --
 ןפא טשינ ךָאנ גיל ךיא ןמז-לכ ,רעמ ןקוקנָא טשינ רימ ַאב סָאד טסעיו
 ,,,ןםלוע-תיב

 ,עטנוח יד האל) ןַאמ רעד ריא ןופ טּפַאכעג טלַאװ קלח ןטסערג םעד
 ,ןעוועג קילג סנזח םעד רעבָא זיא ,(!ךעלרעפעג ןיא ,סעכ ןיא טרעוו יז זא
 .םירפס ענעפַא יד אב שיט םורָא ןפעזעג ןיוש ןענַײז םידימלת יד סָאװ



 ם כ י 5 ע - ם ו 5 ש .8

 ױזַא טשינ סעּפע ךיז טליפעג ריוא ןיילַא ,ךעלטנגייא ,טָאה ןזח רעד ילארשי

 רָאנ .טסעג ענעטעבענ-טשינ יד ןופ ךערּפשענ ןקיזָאד םעד ךָאנ קידלניומ

 ,םינּפ ךעליירפ ַא טשרמולכ טכַאמענ ,ץרַאה טימ ןעמונעגנַא ךיז טָאה רע
 :ארמג רעד ןופ ןונינ א טימ ןגיוצענסיוא ןוא טנַאה ַא ןָא טנַאה ַא ןבירענ

 ?רימ ןטלַאה יװ ,לשמל ,לָאמַאכָאנ ,ךעלרעדניק ,עשז-טקנעדעג ---

 ...ָא-ָא-ָאו

 ןצפופ לטיּפַאק

 ךַאמצַאה -- ןױשרַאּפ רעַײנ ַא

 יד .ךעליירפ זיא ףיוה ןטיירב ןסיורג ןיא ןשטיװָאלַאפַאר ינעב ַאב

 -עג טשינ לָאמנייק ןיא ,רעטַאעט שידַיי טרָאד טליּפש עמ סָאװ ,עלָאדָאטס

 ךיז טבייה ןנרָאמירפ רעד טמוק .טכַאנַאב טשינ ,גָאטַאב טשינ ,ןסָאלש

 ,םסיורַא רעד ,ןַײרַא רעד .ּפִא ןוא ףיוא -- ןשטנעמ .ןבעל ַא ןטרָאד ןָא

 סרעגערט .סעיצַארָאקעד ןלָאמ סרעברַאפ ,קנעב יד טכערוצ ןכַאמ סרעילָאטס

 וצ ףיוא טשינ טרעה עמ .רעטערב ןּפעלש ,ץלָאה ןעגנערב ,סנטסַאק ןנַארט

 ןיא קידנעטש ןוא ,קירטש ןעיירד ,סעקעוושט ןנַאלש ,סרעמַאה טימ ןּפַאלק

 .ןרעדליּפעג ,ןעַײרשעג ,תולוק ןטרָאד
 ןעיירשעג עֶלַא ןופ ןוא תולוק ערעדנַא עלַא ןופ רעכעה ןוא רעטפָא

 ."!ךַאמצָאה, :יירשעג ןייא ,לוק ןייא ךיז טרעה
 !ןעמענ ךיד לָאז חור רעד ,ךַאמצַאה ---

 ?סױרַא ריד ןענַײז ןגיוא יד ,ךַאמצַאה---

 | !ךיז ריר ,דַאמצַאה ---

 !ךַאמצָאה !ףיול ,ךַאמצָאה !ייטש ,ךַאמצָאה !טלַאה ,ךַאמצַאה --

 !ךַאמצַאה !ךַאמצָאה

 סעשטיוװָאלַאפַאר ינעב ריז טכַארט --- ??ךַאמצָאה רעד טָא זיא רעוו,

 רעֶירפ רע טּפַאכ ,ןיירַא רדח ןיא ןייג ףרַאד רע רעדייא ןוא ,?בייל ,לדנוז

 .זיא ךַאמצַאה רעד רעוו ,ןיוש טסייוו ?בייל ,עלָאדַאטס רעד ןיא ןַײרַא קוק ַא

 וצרוק ַא טימ ,רעקידנטסוה ַא ,רעכעלקנערק ַא ,רערַאד ַא ,רעכיוה ַא

 יּפש ַא טימ,זָאנ רעקידעציּפש ַא טימ ,םינּפ טלּפוטשעג סַײװ ַא טימ ,םעטָא

 ,עקירעגנוה ,עקיציּפש ךיוא ןגיוא ןוא ,ןרעיוא עקיציּפש טימ ,ּפָאק ןקיצ

 ...ןיױשרַאּפ רעד זיא סָאד טָא -- ןגיוא עפראש ,עקידנכעטש

 םענופ ראטקעריד רעד רָאנ ,ןַאמצלָאה זיא ,ךעלטנגייא ,ןעמָאנ ןַײז

 ןטימ טניורקעג גָאט ןטשרע םענופ םיא טָאה ,קַאּפושטש טרעבלַא ,רעטאעמ

 .הזה םויה דע ,ןבילברַאפ רע זיא ױזַא ןוא --- ?ךַאמצָאה, ןעמָאנ
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 "ימ רעטשרע רעד ןופ ןרָאװעג ןלעפענ ךַאמצָאה רעד טָא ןיא ןעֿלבייל

 וַא אקווד ךיז ייז ןבָאה טנעקַאב ןוא ,טנעקַאב ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,טונ

 ,השעמ יד ןעוועג זיא ױזַא תומכח ןָא ןוא סעינַאמערעצ ןָא ,ןשינעלעטשרַאפ

 רעד ןופ ריט רעד ַאב ןייטש לָאמנייא ןעלבייל ןעזרעד טָאה ךַאמצַאה

 :סעומש ַא םיא טימ טבַאמעג ןטַײװרעדנופ רע טָאה ,עלָאדַאטכ

 ?ָאד וטסוט סָאװ !דלָאי ---

 ,טשינרַאג ---
 ?וטספרַאד ןעמעוו ---

 .טשינ םענייק ---

 ?וטסיב רעוו ---
 ,ןֹוז סעשטיוװַאלַאפַאר ינעב ----

 םוק ?ריט רעד ַאב ,?גניי ַא סנצבק ַא יװ ,וטסייטש עשז סָאװ ---

 ?טשינ ךָאנ יצ ?ןיוש וטסרעכייר ןסָאריּפַאּפ !לרוחב ,וצרעהַא

 ,טשינ ךָאנ ---

 ןיא חוד ַא ,ןרעכייר רעדירב ענַײד ?טרעכייר עטַאט ןַײד רעבָא --

 ,ןסָאריּפַאּפ ןעגנערב רימ ךָאד וטסנָאק ,ונ ?ןַײרַא ןטאט רעייז

 ,רעטציוװשרַאפ א ,רעטעּפַאסרַאפ ַא ,לבייל םיא טָאה גָאט ןרעדנַא ןפַא

 םקוקעגמורַא ,ןסָאריּפַאּפ טימ ענעשעק עֶלופ ןנַארט וצ טכַארבעג ,רעטיור ַא

 ןסָאריּפַאּפ ענעטָאשעגסיוא יד טָאה ךַאמצָאה .,ןטַײז עֶלַא ףֵא השעמ-תעב דיז

 וצ טגײלעגנַײרַא ןוא טרַאשעגפיונוצ רענניפ עקיציּפש עניד ענַײז טימ ךינ

 יַאב ןטוג ַא ןופ הנתמ ַא יו רָאנ ,חבנג א יו הלילח טשינ ,ענעשעק ןיא ךיז

 ייוררַאפ ,קנַאד ןייק טגָאזעג טשינ וליפַא ןוא טמירקרַאפ טשינ ריז ,ןטנַאק

 ,לכייר ןיד ַא זָאנ רעקיציּפש רעד ךרוד טזָאלעגסױרַא ,ךיז ןגיוצרַאפ ,טרעכ

 ;ןָאטעג גָאז ַא ןוא ךיז טסוהרַאפ

 ?ןסָאריּפַאּפ עקידבוט-םוי עכלעזַא ךַײא ַאב טרעכייר רעוו ---

 סָאװ םיוק ,ליטש לבייפ םיא טרעפטנע --- ,רעדורב רערעטלע ןַײמ --

 ,.טרעה עמ

 עמ סָאװ ,טסייוו רע ,ןַײרַא ןטַאט סרעדורב ןרעטלע ןַײד ןיא חור א ---

 --- .לֹוק ַא ףיוא ךיֹוה אקווד ךַאמצָאה םיא טרעפטנע --- !ןרעכייר ףרַאד

 זַא ,רעגייטש ַא ךַײא ַאב ןעמ טסע סָאװ ,?גיופליּפש רערעַײמט ןַײמ ,רָאנ גָאז

 ?עװַאק רעד וצ ירפרעדניא טמוק סע

 לָאמַא ,זעק ,רעטוּפ ןעמ טסע לָאמַא ,לָאמַא יװ ?טסע ןעמ סָאװ --

 ."..םקעבעגנרעטוּפ ,ךעלכיק ,רעייא

 רעד טניימ סָאד -- ,ךַאמצָאה רעביא םיא טנַאלש ,טָא-טָא-טָא ---

 סָאװ ,טסרעה וד .עשירפ רָאנ ,דעלסקעבעגרעטוּפ רַאּפ ַא ,םכח ,גנערב !קופּב

 !עשירפ ?ריד וצ טדער עמ

 ?בייל ןַא ,ךיֹוה ױזַא ךַאמצַאה סיוא טַײרש "עשירפ, טרָאװ סָאד

 .ןרעהרעד טשינ לָאז עמ ,ארומ טָאה רע, רעטרעטיצרַאפ ַא טרעוו



 םמ כי 7 ע - ם ו 5 ש 50

 -עג ןגרָאפירפ ןטייווצ םעד ןוא טנלָאפעג םיא רע טָאה ןגעווטסעדנופ
 -יצעג ,ךעלסקעבענרעטוּפ עשירפ רֶאֹּפ ַא ענעשעק ןיא ןגָארט וצ טכַארב
 -מורַא ךיז טָאה רע רעדייא ןוא .,.ןקעמשרעד הלילח טשינ לָאז עמ ,טרעט
 םעניד ןכרוד טזָאלעגכרוד ןיוש דַאמצַאה רעקירעגנוה רעד ייז טָאה; טקוקעג
 .ןעננולשעגנַײא רינג ןוא זדלַאה

 יו ,ךיז טקעלַאב ןוא ןָאטעג גאז ַא ךַאמצַאה םיא טָאה -- !ןליּפ --
 סרעדורב סלבייל ןופ סָאריּפַאּפ ַא קידנערעכיוררַאפ ,ןסַײבנַא ךָאנ ץַאק ַא
 ןעגנערב ןסייהעג ךיז טָאה רע זַא ,ןלעפעג ױזַא םיא ןענַײז סָאװ ,ןסָאריּפַאּפ
 .ךָאנ

 ןעַײרפ ַא רַאפרעד טָאה ןוא ,ךָאנ ןוא ךאנ םיא טגנערב ?בייל ןוא
 ,גָאטַאב ךיוא רָאנ ,ןליּפש תעשב ,טכַאנַאב רָאנ טשינ רעטַאעט ןיא טירטוצ
 -רָאפ טַײז רענעי ףַא ,וצניהַא ןליּפַא ןוא ,ןכַאמ סעיציטעּפער ,סעבָארּפ תעב
 עצנַאנ יד ןסירעג ךיז טָאה המשנ סלבייל ןיהגו ,ןסילוק יד רעטניה ,גנַאה
 ?ןטרָאד ךיז טוט סָאװ ,ןעז טלָאװעג ,טַײצ

 ערעדנוזאב ַא רָאנ-רָאג !ןעזעג טרָאד טָאה לבייל סָאו ךֶא -- ןוא
 ךיז ןרימש ,ךיז ןלעטשראפ ,רעביא ךיז ןעוט ןשטנעמ יוװ ,טלעװ ַא ,טלעוו
 ןוא תוחור ,םידש ,םיצל ןטרָאד ןופ סיורַא ןעייג ןוא וצ ךיז ןברַאפ ןוא ןא
 "יירפ ,קידעבעל קידנעטש ,ןדעדזג ןיא יוװ ןטרָאד זיא ןבעל ַא ןוא ,םיכאלמ
 זופ טקנירט רעד ,ןקַאב עלופ ןַא טּפוטש רעד ,טצנַאט רעד ,טגניז רעד; ךעל
 ,טייחרעליטש סָאריּפַאּפ ַא טרעכיור רעד ןוא ,לובילוב-לוב --- ?שעלפ ַצ
 ןעזדעד טשינ לָאז רָאטקעריד רעד ,עלעקניוו ַא ןיא ריפ עלַא הַא קידנציז
 ןלעטש ,קזוח םיא ןופ ןכַאמ ,םיא ןופ ןכַאל עֶלַא ןוא ,תומה-דאלמ ַא רַאפ יו
 ,םיא רַאט ןרעטיצ עלַא !רָאטקעריד רעזייב ַא ,,,דרע רעד ןיא ןבָארגַאב ןוא
 רע יוו ,רעביא םיא ןעמירק ןוא סעציײלּפ יד רעטנוא גנוצ ַא סױרַא םיא
 רע יוװ ןוא ,טדעד רע יו ןוא ,טציז רע יוװ ןוא ,טייטש רע יװ ןוא טייג
 !םיקיזמ --- ןטנַאילירב יד טימ טעשטשילב

 ידעי ךָאנ טכַאמ רע .ךַאמצָאה ךָאנ םיא טכַאמ ןעמעלַא ןֹופ רעסעב
 ַא ,קידנכַאל ךיוב ַא ןָא םיא ןופ ןבַײלב ןַאק ןעמ זַא ,קיצנוק ױזַא ןקיצנייא
 ןענַאװ ןופ ,טשינ טייטשרַאפ ?בייל !ךַאמצָאה רעד טָא האירב עכעליירפ
 רענייק זא ,ךיז טכַאד ?טייקכעליירפ ליפיוזַא ןשטנעמ םעד טָא וצ ךיז טמענ
 רענייק ,ןסירענסיוא ױזַא טשינ טרעוו רענייק ,ליפיוזַא טשינ טעװערַאה
 טשינ טּפאכ רענייק ןוא ?יפיוזַא טשינ טסוה רענייק ,ליפיוזַא טשינ טרעגנוה

 ,ךַאמצַאה יוװ ,רעדנוזַאב ןדעי ןופ סעקַאסוטס ןוא ּפעלק ,שטעּפ ?יפיוזַא
 רעד טָא יו ,ןכַאל וצ ףַא קידנעטש טניילעגפיוא ױזַא טשינ זיא רענייק ןוא
 זראפ טּפָאכעגנָא רָאטקעריד רעד ,דיז טכַאד ,םיא טָאה טשרע טָא .ךַאמצַאה
 ךיד לָאז חור רעד ,ךַאמצָאה, :בָארעדרַאג ןופ ןפרָאװעגסױרַא ןוא רענלָאק
 עלעסיב א סעציילּפ סרָאטקעריד ןרעטנוא ןיוש רע טייטש טָא ןוא ."!ןעמענ
 א ןוא, ןעמונעגפיונוצ ךעלעּפיל יד ,טַײז א ףֵַא עלעּפעק סָאד ,ןניױבעגנַײא
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 טימ םינּפ קידמשוגמ א ןעזרעד ריא טעוװו טנרָאפ ןופ םיא ףַא ןַאט קוק

 !רענייב יד טימ קַאּפושטש טרעבלַא -- ךעלענייא עניילק

 ?ןשטנעמ אזא טנַײפ ןעמ טָאה יױזַאיװ ,ונ

 ןצכעז לטיּפַאק

 ווירב ַא טביירש ךַאמצָאה

 ןטסרעק ,רדח ןיא ךָאד טסנרעל וד !ּפַאציקסנַאּפ ,וד ,רָאנ ראה --

 ורעדעפ ןוא טניט ַא וצרעהַא ןַײרַא רָאנ גנערב ?ןבַײרש טוג יאדווַא ךָאד

 :סעקיּפאק ןביז רַאפ עקרַאמ ַא ןוא ...טרעװנָאק ַא טימ ריּפַאּפ עלעגייב א

 לבייל טנַײרפ ןטוג ןגנוי ןַײז ֹוצ ךַאמצָאה ןפורעגנָא ךיז טָאה יױזַא

 ןרָאיטקַא עלַא רַאפ ?וויטש יד קידנצוּפ ,ןגרָאמירפ םענייש ַא ןיא לָאמנייא

 ,רעטַאעט ןיא

 ועוועג זכַאז עטנכערעגסיוא עֶלַא יד ןענַײז םורַא טונימ עכעלטע ןיא

 ,גנַאהרָאפ טַײז רענעי ףַא ,רעטַאעט ןיא טסייה סָאד ,עלָאדַאטס רעד ןיא

 ,ןסילוק יד רעטניה

 ןסעזעג ןיא לשיט קיסופַײרד ַא ַאב ןטסַאק ןטרעקענרעביא ןַא ףַא

 רעד ףַא ,םיא ןגעקַא .ווירב ַא ןבירשעגנ ןוא ,?לבייל ,לדנוז סעשטיוװָאלַאפַאר

 טגניײלעגּפָא ,ןייצ יד ןיא סָאריּפַאּפ ַא טימ ךַאמצַאה טניילעצ ךיז טָאה ,דרע

 ;טריטקיד דעלטיירב ןוא טסוהעגנרעטנוא ,טַײז א ףַא ןצוּפ ?וויטש יוד

 :ענַײמ המשנ ,יױזַא בַײרש ---

 וַײמ וצ ןוא !לָאװ בעל הכרב-הרש רעטומ ערעַײט עכיל ןַײמ וצ

 -סעווש ערעַײט עביל ןַײמ וצ ןוא !לָאװ בעל ןמלז רעטעפ ןרעַײט ןביכ

 טנַײרפ עַײרטעג ןוא עביל ענַײמ עֶלַא וצ ןוא !לָאוװ בעל עקטַאלז רעט

 "!לָאװ טבעל
 :;רעטַײװ רָאֿפ ?וינעבויל ,קיטרַאֿפ ---

 ךיא זַא ,ןדנופַאב לָאװ ןַײמ ןופ ןדלעמ וצ ריד ךיא םוק ןטשרע,

 ןצרַאה זפיט ןופ ךַײא שטניוו ךיא יוו ,טנוזעג םָאקלָאפ ,םשה-ךורב ,ןיב
 ."ןמא --- ןרעה וצ ךַײא ןֹופ טַײצ רעדעי וצ ,קידנעטש ןוא רעמיא

 .ביל ךיד ךיא בָאה ?ןמא טרָאװ סָאד ,לקעטָאק ,טלעטשעג וטסָאה --

 :רעטַײוװ בַײר

 "ןמ ערעַײט עביל ןַײמ ,ןדלעמ וצ ריד דיא םוק ,סנטייווצ ןוא,

 ,סעױשעּפַאּפ ןופ דנַאל ַא ,עיבַארַאסעב ןיא ךיז ןעניפענ רימ זַא ,רעט

 ,רעטַאעט טכַאנ עלַא ןליּפש רימ ןוא .רעבַײװ עבָארג ןוא ענילעמַאמ

 ןוא סעֶלָאר עטשרע יד ןיוש ליּפש ךיא זַא ,ןדלעמ וצ ריד םוק ךיא ןוא
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 םיקלח ,סעקרַאמ ףא ןטעברַא וצ ןָא רימ ןבייױ, בוט-םוי ךָאנ ןופ
 םוקַאב ךיא ,טסייה סָאד ,שזַאנ ףַא ךיא טעברַא לַײװרעד ,סע טסייה
 -וזַא טשינ ,טלָאצַאב ךיא גירק דָא עלַא ,טסייה סָאד ,ךָאוו רעד ףַא
 -עג טשינ יבַא ,טָאג ןעקנַאד רָאנ ,ןרעוו טרַאה לָאז ּפָאק רעד זַא ,ליפ
 טרעוו ךיא ןיב טעברַא ןַײמ טיול זַא ,סייוו ךיא ,טסיזמוא טעברַא
 זדנוא ַאב ןַארַאפ ןיא ,רעמ ןעמוקַאב רשפא טלָאװ ןוא ,רעמ ךס ַא
 ,טָאג ןופ ריאמ-םולש ַא ,םיא ןעמ טפור ריאמ-םולש ,רזממ ַא רענייא
 רַאפ ןוא רימ רַאפ ןוא ריד רַאפ חרּפכ יד ןַײז טנעמענ ריד טלָאװ רע
 םעד טזַאל ןוא תוכמ ןיילַא טסע סָאװ ,טנוה  ַא זיא סָאד .ןעקטַאלז
 ,ךיד טעב ךיא ןוא ,?רעַײרד א ריד קיש ךיא ןוא ,טשינ ךיוא ןרעדנַא
 ןייק טשינ סָאװ ,ןבָאה טשינ ?ביאראפ ןייק טסלָאז ,רעטומ עביל ןַײמ
 ריד ךַאמ ןוא ,גָאמרַאפ ךיא סָאװ ,ןצנַאנניא זןיא סָאד .טרעדנוה ַײרד
 ןפיוק וטסלָאז דיש ןעקטַאלז ןוא ,טטפרַאד וד סָאװ ,בוט-םוי ףַא סעּפע
 ,ןמלז רעטעפ םעד ןגָאז טסלָאז ןוא ,ץורית םוש ַא ןָא ראג ,םשה ןעמל
 ןוא םיא בָאה ךיא ,וויזירּפ ןגעוו חומ ַא ןעיירד טשינ רימ רע זָאל
 בָאה סָאד ,גנַאל ןופ טנרָאװַאב וויזירּפ ןטימ ןיוש ןיב ךיא! דרע רעד
 טעב ךיא ןוא ,.,עקַאט ןענעמלז רעטעפ םעד ,ןעקנַאדרַאפ וצ םיא ךיא
 ילא רימ לאז ,ווירב ַא ןבַײרש טסעוו ֹוד זַא ,רעטומ עביל ןַײמ ,דיד
 ןרָאיַארַאפ ,טַײצרָאי ךיא בָאה ןעוו ,ןבַײרש סנעוונייא רַאפ דמלמ רעד
 ןוא ,תוכוס דעומה-לוח גָאט ןטירד םעד טַארוקַא ןעמוקענסיוא זיא
 םשה ןעמל ןוא ,עלעטש רעטלַא רעד ףַא ךָאנ וטסיב יצ ,רימ בַײרש
 וצ סָאװ טשינ ריד ךיא בָאה סעַײנ ןייק רעמ ןוא ,ךיש ןעקטַאלז
 סָאװ ,ןוז ןַײד רימ ןופ ,רעטומ עביל ןַײמ ,טנוזעג ַײז ןוא ,ןבַײרש
 רעדעי וצ קידנעטש ןוא רעמיא ףַא קילנ ןוא סטוג ליפ ריד טשטניוו
 ,"ןמא --- ןרעה ֹוצ ריד ןופ טַײצ

 ;גייפ ךיא לע ,רעדעפ יד רעהַא בענג ,ךימ זָאל ,קיּפמעּפ ,טציא ---
 ,ןטַאט םעד

 טנַאה רעטכער רעד ןופ ?ברַא ןַא טעשטַאקרַאפ טָאה ךַאמצַאה ןוא
 -ענקעוַא טָאה ןוא ,טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ןגיובנלע ןזיב
 נערפ א טָאה ןוא ,סעטעּפָאל עכעלטע טימ סערעשטָאק עכעלטע טלעטש
 :ןעלבייל אב ,טנעדנַאּפסערָאק ןַײז ַאב ןָאטעג

 ?ןַאמצלָאה רעב שרעה טשינ סָאד טכַאמ ---

 ןוא ןֿפילגָארעה עקיזָאד יד ןיא טקוקעגנַײא קראטש ךיז טָאה ?ביילי
 טשינ ,שרעה ןייק טשינ ןעניפעג טנַאקעג טשינ טָאה ןוא טכוזעג גנַאל טָאה
 ,היח רעדנַא םוש ןייק טשינ ןוא רעב ןייק
 טָאה -- ?וצ ױזַא דיז וטסקוק סָאװ !רעטָאנרעּפיּפ רערעַײט ןַײמ ----|

 ךיז ןעמונעג ןוא ,ןעלבייל וצ ,טנַײרפ ןגנוי ןַײז וצ דַאמצַאה ןפורעגנָא דיז
 עז ךיא יו --- .ןצוּפ ?וויטש יד -- טעברַא רעקידרעירפ רעד וצ קירוצ
 -סיוא ןילַא ךימ ךיא בָאה סָאד ?טפירשטנַאה ןַײמ ןלעפעג ריד ,םינּפא ,זיא
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 ;ילַא ןיא ,ןָאק ךיא סָאװ ,גנידצלא. ּפָאק ןַײמ ןופ ןיילא ,עלעדאנ ,טנרעלעג

 םוצ םנַאה ענייש א רעייז טַאהעג טלָאװ ךיא זא ,עלַא ןנָאז רימ .ךדיז ןופ

 יוַא ןיב ךיא זַא ?וװ רָאנ .ןענרעל ןעוועג ךימ רָאנ לָאז עמ עוו ,ןבַײרש

 ךימ ןוא ,ןעניד טלעטשעג ךיז טָאה עמַאמ ןַײמ ןוא ,םותי ַא ןבילבעג גנוי

 -ַײנש ַא ןיא רע ,טעברַא רעד וצ ךיז וצ ןמלז רעטעפ רעד ןעמונעגוצ טָאה

 אקווד ךיז רע טגַאלש ןגָאלש רָאנ ,עקילַאק עטסיוו ַא ,קינטוטַאל א ,רעד

 -עג ,קידנציז שיט םַָאב ,לָאמנייא רימ רע טָאה .עכַאלעמלַאב רעטונג א יו

 םָאד ךיא טסוח .ןַײרַא ןצרַאה ןיא ךדַײלנ ?סערּפ ַא טימ שינערעהוצנָא ןבענ

 חצור םעד רעטעפ םענופ ןעמונעגּפָא עמַאמ יד דימ טָאז ..,ןָא טלאמעד ןופ

 טנַאקעג טשינ רעבָא ךיא בָאה .,עקילַאק רעדנַא ןַא וצ ךימ ןבעגעגנקעוװַא ןוא

 דבכמ ךימ טָאה רעטעפ רעד סָאװ ,?סערּפ ןרעכיא טעברַא רעד ַאב ןציז

 -לעהַאב א רַאפ רָאנ ךימ טלעטשַאב ןוא עמַאמ יד בשימ ךיז זיא .ןעוועג

 ,ינא-הרומ ייז טימ ןגָאז ,ךעלרעדניק עניילק ןשאוו ,דמלמ-יקדרד ַא ַאב רעפ

 אקווד זיא סנסַײבנַא ןגַארט ,אלימ .ןַײרַא רדח ןיא ןסַײבנָא םעד ייז ןגַארמ

 .קעמש ַא ,קעל א ,שַאנ א ןּפַאכ ןָאק עמ :טעברַא לקיטש א ןֹופ השקשינ

 רעדניק יד ןגַארט ןַײז חידרטמס ךיז ףרַאד עמ סָאװ ,ןורסח רעד רעבָא ןיא

 טפלעה ?חוכ וצרעד ןעמ טמענ עשז יוװ ,עטָאלב א ַא'ס זַא ,םעציילפ יד ףָא
 -ַאעט שידִיי .רעטַאעט שידִיי ַא טָאטש רעזדנוא ןיא ּפָארַא טראפ סע ,טָאנ

 וציז לע דיא ןוא ,רעטַאעט ןיא טפיופ טלעוו עצנַאנ יד ?שטַײטס --- רע

 .טעליב 8 ןָא ,יױזַא אמתסמ וצניהַא ןַײרַא ךימ ךיא ּפַאכ ?םייה רעד ןיא

 -רַאפ ,עקַאט קַאּפושטש ,רָאטקעריד רעד זַא ,קילנ ןַײמ ףַא ןפערט ךיז ףראד
 טּפַאכ ,ןטעליב יד ןרילָאדטנַאק ,םע טסייה ,קנעב יד ןייגכרוד ךיז טסולג

 ךימ טּפרַאװ ןֹוא רעיוא ןא טונ ץנַאנ ןָא רימ טיירד ןוא אמתסמ ךימ רע

 ןעוו ,דלַאוװעג ַאזַא ןעוועג טשינ ךָאנ רשפא סָאד טכָאװ .ןסיורד ןיא סיורַא

 םייהַא ןעמוק דיא ןָאק יוזַא יו ,לטיה סָאד רימ אב ןפַײרּפָארַא טשינ לָאז רע

 ןלוג רעד ךימ טעװ ,רעטעפ םעד ןלייצרעד טעוו עמַאמ יד ?לטיח ַא ןַא

 רעד זיב ,טסָארפ ןפַא ןסיורד ןיא ןַײפ ץנַאג טרַאװענּפָא ךיא בָאה !ןטייט
 וצ ,ראטקעריד םוצ ןלַאפעגוצ ךיא ןיב ,םיהַא ןעננאגעצ ךיז ןיא םלוע

 עניילק ענַײז טימ םיפ יד זיב ּפָאק ןופ ךימ טכַאדטַאב ,סע טסייה קַאּפושטש
 -ךס ןיב ךיא זַא ,תמא ןצנַאג םעד םיא טלייצרעד ,?טיח סָאד ןבענּפָא רימ
 ,םיוא ךימ רע טרעה ..חצור ַא רעטעפ ַא בָאה ןוא םותי ַא ?גנַיי ַא לכה
 עניילק ענַײז טימ סיפ ידזיב ּפָאק ןופ ךימ טכַארטַאב ,סע טסייח קָאּפושטש
 טסיב , :רימ וצ טכַאמ ןוא ,טַײז רענעי ףַא סױרַא םיא ןלָאז ייז ,ךעלענייא
 ,רע טגָאז ,וטסלָאװ רשפא ?ןַײז וצ ווו טשינ טסָאה ןוא ,רע טנַאז ,םותי ַא
 רַאֿפ ,רע טגָאז ,ןכַאמ ךיד לע ךיא ?רעמַאעט ןיא רימ וצ ןטָארטעננַײרַא

 | 1 : ,.. רָאיטקַא ןַא
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 ןצעביז לטיּפַאק

 רעקימָאק ַא טרעוו עמ יװ ,םישודיח

 סָאד עלַײװ א ףַא רעביא טסַײר רע .טסוהרַאפ ךיז טָאה ךַאמצָאה

 ןוא לָאמ עכעלטע ךיז טיצרַאפ ,סָאריּפַאּפ ַא טרעכייררַאפ ,ןצוּפ ?וויטש

 רע ױזַא יו ,םישודיח טנַײרפ ןגנוי ןַײז רַאפ רעטַײוװו ןלייצרעד ךיז טמענ
 .רָאיטקַא ןא ןרָאװעג זיא

 ,ןדירפוצ ןעוועג זיא עמַאמ יד זַא ,הלילב םכח ,יאדווא טסניימ ---

 ןוא ,ןָא טשינ רָאנ ךיז טבייה סע ?עלעטש ַאזַא ןעמוקַאב בָאה דיא סָאװ
 -קַא יד טימ קעװַא רע טרָאפ , ,ןמלז רעטעפ רעד יוװ ,עמַאמ יד יױזַא טשינ
 טָאה ױזַא ...'{בנג רעד טָא ,שידק ןנָאז ֹוצ ףיוא רע טרעה יױזַא, ןראימ
 רימ סָאװ ?רעטעפ רימ רעוו רָאנ ,עמַאמ רעד ןדערנַײא טלאוװעג רעטעפ רעד

 בָאה קינָאה ןייק ,ריד לָאמ ?ןרָאוװעג טכיוהעג ױזַא םיצולּפ ןיב ךיא זַא שידק
 טימ ןענרעל ןעמונעג טָאה קַאּפושטש .טקעלעג טשינ טַײצ עטשרע יד דיא

 ןעוועג דבכמ ךימ רע טָאה םדוק .ןפוא ןימ רעדנַא ןַא ףַא ראג קלב רימ
 ,יוזַא טָא, .ןצוּפ ?ויטש יד רַאפ שטעּפ עקידהנומשד-לפכ עכעלטע טימ
 ןֹופ ?טשרעב סָאד רימ ַאב קעװַא טמענ ןוא ??לוויטש ןעמ טצוּפ ,רע טנאז

 ,ןצוּפ םיא לָאז ןעמ ,ביל טָאה לוויטש ַא ױזַא יוװ ,רימ טוַײװ ןוא םנעה יד

 רימ טימ ןפַאש, טנוה ןטוג א יוװ ,ןבַײרט דימ ןעמונעג רע טָאה םעדכַאנ
 לָאז עמ ,רעטסינימ א ןופ ּפָאק ַא ןבָאה ףרַאדַאב עמ סָאװ ,גנעג עכלעזַא
 טשינ סעּפע רעמָאט ןוא ,ןָאט ןענַאק גנידצלַא ןוא ןַײז ןענָאק םוטעמוא
 -טנעה יד ,דָיי רעקיזָאד רעד טָאה עבט אזַא טָא ,טשטַאּפעג דלַאב זיא ,יױזַא
 ןוא ַײרד ןוא ייווצ ןוא שדוח א קעװַא טיינ סע !ןרַאדּפָא םיא ןלָאז ךעֶל
 תילכת רעד ןַײז טעװ סָאװ ,דלַאװעג .עניב יד ןָא טשינ קוק ךיא -- ריפ

 ךימ ךיא לעוװ ןעוו ,םיא ןגערפ ...?ןעוװועג ריקפמ ךימ ךיא בָאה ףיורעד
 יד רַאפ ךיז ןנָאלק .שטעּפ רַאפ ארומ ךיא בָאה -- עניב רעד טימ ןעז
 ננידצלַא ּפִא םיא טנַארט סָאוװ ,ריאמ-םולש רזממ ַא ָאד ןיא ,ןרָאיטקַא

 סע ,רוציקב !עדייב ייז ףֹא ןעמוק לָאז ערעילָאכ ַא ,ןַײרַא ןרעיוא יד ןיא
 -ושטש ,ןרעוו רע לָאז טרַאדעגנַײא ,ןרַאדוצ ?סיב א זומ עמ ,טשינ טפלעה
 בָאה ךיא --- ייווצ טרַאװ ךיא ,רָאי ַא טרָאװ ךיא !סָאד ךיא ןיימ ןקַאּפ

 ַא ןעשענ ןיא'ס .השעמ ַא ןפָארטעג ךיז טָאה סע .טרַאװרעד רעבָא ךימ
 ,םימשה ןמ סנ

 טימ טסוה םעד טליש ןוא ננַאל ףַא ךיז טסוהרַאפ ךַאמצַאה ןוא

 !הנושמ-אתימ ַא !טסוה ןַײמ ףַא ןעמוק לָאז ערעילַאכ א, :תוללק עטיוט
 ... !לעביהַאּפ ַא

 ,ּפָא רע טמעטַא ,תוללק יד טימ ןוא טסוה ןטימ ךיז טרַאפענּפָא
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 -טשרעב יד וצ ךיז טמענ ,סָאריּפַאּפ ןטימ לָאמ עכעלטע דאנ ךיז טיצרַאפ
 ,רעטַײוװ טלייצרעד ןוא ךע

 -ַאוכוא ,קינוװַאבויל ַא ,רָאיטקַא ןַא רענייא זדנוא ַאב ןעוועג --
 -עג ,קינווַאבויל רענעטלעז ַא ,רערעַײט ַא ,ןפורעג םיא ןעמ טָאה רעקוועט

 !ארונהו רובנה לודנה -- ןַאטַאלרַאש ַא ןוא סעלָאר עטסקרַאטש יד טליּפש
 .רענייב טימ ,סעציילּפ טימ ,רעטנוזעג א ,רענייש א ןעוועג שטַאננוי ַא

 ַא ןוא .עמיטש-לנרָאנ עתמא ןַא ,ענרעזַײא ןַא טַאהעג רע טָאה עבמענ ַא
 ?ָאמנייא ןיוש --- טדערעג סָאד טָאה שטַײד ןוא .טַאהעג סָאד טָאה לגניצ

 רעוועעקטאווכוי רעד טָא אמתסמ טמענ ?טָאו טוט סָאװ !קינווָאבויל ַא
 קעװַא ברַאטש ַא טּפַאכ ןוא קנַארק סעװָאטַאק ףַא קעװַא ךיז טגייל ןוא
 ךורב .ןברָאטשעג -- ןברַאטשעגנ אלימ .תמא ןטכער םעד ףֵא אקווד ןיוש

 ןיוש ןענַײז ןשיפַא ?קינווָאבויל ַא ןָא רעבָא ןעמ טוט עשז סָאװ ,תמא ןייד
 ףַא יו רָאנ עקַאט ןטעליב טסַײר עמ ,טלענ טזייל עסַאק יד ,טּפעלקעגסיױא

 .הנושמ-:התימ ַא ןַײאא רע טמענ טָא-טָא -- קַאּפושטש ןַײמ .סיעכהלוצ

 "?קינווַאבויל וַא ןליּפש ןענַאק טסעוו -- ,רימ וצ רע טכַאמ -- ,ךַאמצַאה,

 ןַײמ ןרידוטשנַײא ןעמונעג בָאה ןןא "?טשינ סָאװרַאפ ,ךיא נָאז ,דַאא ---

 דעד רערָא ,ַארָאד, ;קיטש טסנרע ןַא רעייז ןעמ טָאה טליּפשעג .עלָאר

 ,רימ ןופ טריפענפיוא ןוא טרעפעבענסיוא ,ריּפסקעש ןופ רעלטעב רעַײנ

 זיא ס זַא !ןשיפַא יד ףַא ןענַאטשענ וויא עקַאט ױזַא ,"קַאּפושטש טרעבלַא
 -סיורַא ןוא טרימירנרַאפ ןַײפ ץנַאו ךימ ןעמ טָאה ,ןליּפש וצ ןעמוקעג
 -סיוא ןַא ,םענענַאװצענסיױא ןַא ,קינווַאבויל סלַא עניב רעד ףַא טזָאלענ

 -נָאװ עצרַאװש טימ ןוא ךעלקעב עטברַאפעננָא טימ ,"ףלָאדור , ןטצוּפעג
 ,עַײנ ןויוה ןוא ,םעַײנ א ןָאטעגנָא רימ ןעמ טָאה קַאשזדיּפ ַא ןוא ,ךעלעס
 רימ ףַא ,"ףלָאדור, ַא ריד נָאז ךיא --- ,?וויטש עצנַאנ ,רָאּפ א ?וויטש

 ?לניופליּפש רערעַײט ןַײמ ,ןעַײרב גנַאל ריד ךיא לָאז סָאװ ןוא !רָאי ַאזַא
 באה ךיא סָאוװ ,טונימ רעטשרע רעד ןופ !םוקילבוּפ סָאד חֹור רעד סייוו

 ,טנפעענפיוא טשינ ליומ ןייק ךָאנ בָאה ךיא ,ענעצס רעד ףא ןזיוװַאב ךדיס
 ,טסעומש רעוו ןוא !ךָאנ ןעמ טכַאל ,ןכַאל וצ ןביוהעננָא טָאה עמ זַא --
 ןוא ,סע טסייה ןערָאד וצ ,ענַאדַאמירּפ רעד וצ ןעננַאגענוצ ןיב ךיא זַא
 -עגנָא ,עלַאר ןַײמ ןליּפש טסייה סָאד ,קישטנַאק ַא ןפרַאו ןביוהעגנָא םָאה

 טקנוּפ ,שטַײד-ףיט ףַא ריא וצ ןָאטעג נָאז ַא ןוא טנַאה א רַאפ יז ןעמונ

 -ַײה ןזֹומ רימ !דניק סעבעיל !ַא, ;ץכעלָאשַאה-דילע -עקוװעטַאװכוא יו
 רַאפ סלַא רעקרַאטש לעיפ עבעיל יד ןיא טַײצכָאה רעד ךָאנ ןעד ,ןעטַאר

 רעבלַאה ַא ףֵא רשפא טשינעגיילנייא ןַא ןרָאװעג זיא ,,,"!טַײצכָאה רעד
 -רַאטש סָאװ !רעטַאעט סָאד ןנַארטעצ טעו עמ ,טניימעג בָאה ךיא ,העש

 -עג םָאד ןעוועג ןיא רעסערג ץלַא ,עלָאר ןַײמ טליּפשעג בָאה ךיא רעק
 ,רוציקב ...!טּפַאכעגנַײרא ייז ןיא ךיז טָאה קַאלש רעד רָאנ עקַאט ,רעטכעל
 ךיא בָאה ,רעטנורַא ?לַאפ ַא ןבענעג טָאה גנַאהראפ רעד ,טבעלרעד םיוק
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 טעטָאלּפעג םיוק ,ןנָארט ןניוא יד ּוװ ןייג טזָאלעג ,רעטציוושראפ ַא ,ךימ

 זַא ,ךיא בָאה טליפרעד רָאנ ,טלעוו יד ךיז רַאפ ןעזענ טשינ ,סיפ יד טימ

 ,שטעּפ ןעילפ סע זַא טרעהרעד ןֹוא ,טנעה יד ןיא ןקַאּפושטש אב ןיב ךיא

 טסיב וד ןַא ,רעירפ טגָאזעג טשינ רימ וטסָאה סָאוװרַאפ !רזממ, :ץלָאה יו

 ןופ ןסיוו ױזַא לָאז רע ןוא ,םיא ןופ ןסיוו ױזַא ךיא לָאז ,,;?!?רעקימָאק ט
 ראו ןליפַא בָאה ךיא ביוא ,םלוע-לש-ונובור ,רעבַײװ ןבלַאהטירד ענַײז

 ןיא ױזַא טָא ןוא !רעקימַאק ַא --- טסייח סָאד סָאװ ,ןסיוו וצ ןביוהעגנַא

 {ןפרַאװ וצ ןביוהעגנָא בָאה ךיא ןוא ,גנַאג ַא קעװַא ןָא טלַאמעד ןופ רימ ַאב

 -ֵאק עטסערג יד ןליּפש וצ ןביוהעגנַא בָאה ךיא ,טסייה סָאד ,סעקישטנַאל
 ינוק, ךָאנרעד ,"גנאטיגניצ, ךָאנרעד ,"קירדנעמש , רעֶירְפ ,סעלָאר עשימ

 "סופּפ, וליפַא ןוא ;"עלעדיפ סדוד, ןיא רוכיש רעד חנ ךָאנרעד ,"?מעל

 -ַאל ןיא ?ןגנמ ?קילעז, ןופ םעט םעד וליפַא ןוא .ךיוא "אבכוכרב, ןֹופ

 ביג ךיא זַא ,ךיא ,טכוזרַאפ לָאמַא ןיֹוׁש ךיוא ךיא בָאה עלעמילב סרענַײט

 לעוו טָא !בוט-?זמ ,חלכ-ןתח, :בוט-לזמ ַא טימ קעוַא לעטש ַא רָאנ רימ

 ,עצירדרעּפמָאק ַא ,עיציזיווקניא ןַא ,ץכעשַאררעביא ןַא ןכַאמ ךַײא ךיא
 ןוא רעכַײב יד ףא ןעמ טלַאפ -- ?!עלָאמעלדעלעליפ !עלָאמעל--עלעלַאד

 ַא ןיא סורַא טערט ךיא זַא ,טסעומש רעוו ןוא ..,!קעװַא טברַאטש עמ
 :"לדיסח, א ץנַאט ןוא עטָאּפַאק רענעסירעצ

 ,?דיסח א רימ ןיב ךַאי

 ,האירב עטיטסול א

 ,2דיסח 8 רימ ןיב ךַאי

 ןהיופ ַא ןָא רָאג

 ,?דיסח 8 רימ ןיב דַאי

 -- טַאדיטח ַא

 ;רימ גניז ךיא טחא

 -- ריטַאשט טישטיּפָאה

 ףרַאדַאב ךיא .הרּפכ יד רימ רַאפ רעטאעט עצנַאנ סָאד טרעוו טלָאמעד

 ךימ געמ ךיא רָאנ .ןלעטשסיורַא טשינ ,וד יוװ ,קירוועוו אזַא רַאפ ךיפ

 ,רָאנ ןורסח רעד -ןעמָאנ ַא ,טָאנ ןעקנַאד טָאה ךַאמצָאה זַא ,ןעמירַאב
 ?וטסניימ רע ןוא .עניב רעד ףַא טכַאנ עֶלַא טשינ ךימ טזָאל עמ סָאװ
 ןייק טשינ טיג רע !ןרעוו רע לָאז טּפַאכרַאפ ,גנוי רערעטיב ַא !קַאּפושטש

 ןלָאר עטסעב יד !רעטניוו ןצנַאנ ַא ףֵַא קנערק טָאג םיא לָאז ןבעג ,ןלָאר
 -נַא ןצעמע הלילח ַאװארב ןעמ טשטַאּפ רעמָאט .םערָאװ ,ךיז רע טמענ
 ...םִאֹר ןיא םדא-ארפ ַאזַא טָא ,הּפכנ יד רע טמוקַאב ,םיא טשינ ,שרעד
 רָאנ !לויטש טצוּפעג םיא טְלָאװ ךיא גנַאל יוװ ,רע טקנערק גנַאל יוזא
 ךאנ םשהיהצרי-סא .טַײצ א זיב גנידצלַא זיא'ס --- טשינ ארומ ןייק בָאה
 ,סעקרַאמ ףַא ןטעברַא -- תחאידי ןרָאיטקַא עלַא רימ ןכאס בוט-םוי
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 ןכַאמ ןוא תורּפכ םיא טימ רימ ןגָאלש -- טשינ אלא ,סע טסייה םיקלח
 ןעוו ,ןָאטעג סָאד גנַאל ןיוש ןטלָאװ רימ .עינַאּפמַאק ערעדנוזַאב ַא ןיילַא
 ..ןופט -- ערעילַאכ ַא ,ריאמ-םולש רזממ רעד טָא טשינ

 לטשרעב ןפַא ַײּפש ַא טימ עיפַארנַאיב ןַײז ךַאמצַאה סיוא טזָאל ױזַא
 .תוחוכ עלא טימ לוויטש יד ןבַײר ריז טמענ ןוא

 ןצּכָא לטיּפַאק

 ןעק רע סָאװ ,טזײװַאב לבייל

 רָאנ טשינ ןוא ,ןלעפעג ךרע ןַא ןָא עיפַארנַאיב סכַאמצָאה זיא ןעלבייל
 רעד ךרוד ָאד טָאה רע סָאװ ,גנידצלַא רָאנ ,ןילַא עיפַארנַאיב סכַאמצַאה
 -ַאעט םוצ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,ץלַא ןוא ,טרעהעג ןוא ןעזעג טַײצ רעצנַאג
 ר ,קילייה ןוא רעַײט ןעוועג דלעה ןגנוי רעזדנוא ַײב זיא ,רעט

 ,ךעלטפָא ץנאג דלעה רעגנוי רעזדנוא טָאה ןכַאמצָאה טימ ךיז ןעזעג
 -עג טעברא סלבייל ןיא ,ןסע םייהַא רדח ןופ ןעמוקעג .גָאט ַא לָאמ עכעלטע
 ,ןטרָאד ךיז טרעה סָאװ ,עלָאדָאטס רעד ןיא ןַײרַא קוק ַא ןבעג םדוק ןעוו
 -עג ןוא עלָאדָאטס רעד ןיא דיז טּפַאכעגנַײרַא --- ירפ ץנַאנ ןענַאטשעגפױא
 ךיז טניפעג ךַאמצָאה ןוא ,ןעַײק וצ ףֵא סעּפע ןכַאמצָאה ןגָארט וצ םכַארב
 .רע טפַאלש טרָאד ,רע טבעל טרָאד .קידנעטש עלָאדַאטס רעד ןיא ךָאד

 ףרַאדאב רעטַאעט ַא ןיא .ןייֵלַא ןזָאל טשינ ןעמ רַאט רעטַאעט ַא --
 ,ןעמויטסָאק ,סעיצַארָאקעד --- טייקיניילק ַא ,ןעניפעג רעצעמע דימת ריז
 -עג טשינ ןגעמרַאפ ןַײז קַאּפושטש ךָאד טעװ רימ רעסיוא ןוא !ןקורַאפ
 6.6 6 ,םענייק ןעיורט

 ןוא ,ןעלבייל רַאפ ,טנַײרּפ ןגנוי ןַײז רַאפ ךַאמצַאה ךיז טמירַאב ױזַא
 ןוא רעטנענ ץְלַא ייווצ יד ןופ טּפַאשטנַײרּפטנוג יד טרעוװ רעטַײװ סָאװ
 ,ךיז ןדיירסיוא ?סיב ַא ןעמעוו רַאפ ןענופעג טָאה ךַאמצַאה .רעקרַאטש
 "קיּפמעּפ , רעקיזָאד רעד טָא ןלעפעג זיא םיא ,ץרַאה רעטיב ןַײז ןסיגוצסיוא
 סָאװ ,םעד רעסיוא ,ןגיוא עטסנרע ,עטונ ,עדלימ ,ענייש ענַײז טימ (לבייל)
 םיא טלאה ןוא שיט םענופ ןכַאז עטונ לָאמעלַא רעטנוא םיא טגָארט רע
 ,ןסָאריּפַאּפ טימ סיוא

 ךיז טגַאלקַאב יױזַא --- ,?גיױפליּפש רערעַײט ןַײמ ,רעטיב ןוא רעווש ---
 ץמ זַא ,טיורב ?קיטש סָאד ןַא טמוק -- ,טנַײרּפ ןגנוי ןַײז רַאפ ךַאמצָאה
 ,קַאּפושטש יװ ,טַײל עבלעזַא טא אב רעקימָאק 8 רָאיטקַא ןַא ןַײז ףרַאדַאב
 {בָאה ןראי ענעטינשעגּפָא ,ןייגפיוא רעטיש ןוא ןעייז םכידעג ייז לָאז עמ
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 -ַאז טרעטשרַאפ ,ןטנַאילרַאב עסיורג יד טימ קינעװעזעּפ םעד טָא ןופ רימ

 !ןרעוװ ,םלוע-?שדונובר ,םיא ייז ןֵל
 ;רעטַײװ טדער ןוא ךיז טפוהרַאפ ךַאמצָאה

 -נַאמ עלַא ,סמערַאװ ןוא טלַאק ךיוא זדנוא ןופ טָאה רע ,ריד לָאמ ---

 ןעשַארטס ןוא סיפ יד רָאפ טנ םעד םיא רימ ןפרַאוװ קיטשרענַָאד ןוא קיט

 משינ ןעוו ןוא .רעטַאעט ַא ןיילַא ןכַאמ ןוא קעװַא םיא ןפרַאװ רימ זַא ,םיא

 -יטש ַא ןעמוק םיא ףַא לָאז'ס ,ריאמ-םולש רעד טָא ,טנַאטוידַא-לגילפ ןַײז

 ןדייב ייז טּפַאכ רָאנ .טריפעגסיוא גנַאל ןיוש סָאד רימ ןטלָאװ ,קנערק על

 ףליה סטָאג טימ ןיב ךיא זַא ,סנַײמ רימ סייוו דיא יבַא !רעכַאמ-עטאװ רעד

 .רעקימָאק ַא וליפא שטָאכ ,רָאיטקַא רעשידִיוי ַא

 -ַאק, רעמ ךָאנ סיוא טעז ןוא ענימ עטסנרע ןַא רעייז טכַאמ ךַאמצַאה

 -צָאה ןוא ,טקעּפכער סיורג טימ םיא ףַא טקוק ?בייל ,זיא רע יוװ ,"רעקימ

 ;רעטַײוװ טדער רעקימָאק רעד ךַאמ

 ףיֹוא ךָאנ טערט עמ ןוא טכַאנרעדפַא רעד ,וטסרעה ,טמוק סע זַא --

 ןטימ יו ,םידוסי עלַא טימ תורצ עֶלַא ןדנּוװשרַאפ ןרעוו ױזַא ,עניב רעד ףַא

 ?קַאּפושטש רימ סָאװ .שטנעמ רעדנַא ןַא רָאנ ךיא ןיב עניב רעד ּףַא ,דיור

 ךיא ןיב !רענייב יד טימ דרע רעד ןיא ייז בָאה ךיא ?ריאמ-םולש רימ רעוו

 -ּפמעל רָאנ ייז ךיא .ןגיוא ענַײמ רַאפ טשינ םענייק ךיא עז ,עניב רעד ףָא

 ,רעלעטיה ,ןשוילעּפַאק ,סענעסיל ,ךיא עז ּפעק עשישטנעמ ןוא ,ךיא עז ךעל

 ןַײד ?דַײלג טלַאמעד רימ וצ זיא רע .טשינרַאג רעטַײװ ןוא ,ןעלטיה ןוא

 ,רעמירּפַאנ לשמל המודכ ,רימ רע זָאל ,ונַא !ךיובלערט ןסיורג ןטימ עטַאט

 תורישע ץנַאג ןַײז טימ ףיוה ןצנַאג םעד טימ עלָאדָאטס יד טָא ןבעגקעווַא

 ןטערטּפָא םיא לָאז ךיא ,רעגייטש ַא ,ןגָאז רימ רע זָאל ןוא ,םורַא ןוא םורַא

 !ַאנַאּפ םַאשַארּפעשּפ --- טכַאנ ןייא ףַא עניב יד

 ,ןעלבייל רַאפ ,טנַײרפ ןגנוי ןַײז רַאפ ךַאמצָאה ךיז טמירַאב ױזַא טָא

 ,טגנילש ןוא ןַײרַא ןגיוא יד ןיא םיא טקוק ?בייפ טנַײרפ רעגנוי ןַײז ןוא |

 ,טרָאװ סכעלטיא טגנילש

 :ךיז ןעמירַאב ֹוצ ףיוא טשינ טרעה ךַאמצַָאה ןוא

 טא ןטישנַא דימ ןעמ ןָאל ,דַאלקישּפַאנ המודכ רעגייטש א ,רעדָא --

 ךיא ,בַײװ ַא רַאפ הכלמ-תב יד ךָאנ רימ ןבעגוצ ןוא דלָאנ טימ לַאטש יד

 רעדָא ,טיילק ַא ןיא ץעגרע ןעניד ןייג ןוא ַײרעקימַאק סָאד ןפרַאװקעװַא לָאז

 ןלופ ַא ןעקַארכנַא םענעי ךיא לעװ ,עכָאלעמלַאב ַא רַאפ דיז ןלעטשַאב

 ,לניופליּפש רערעַײט ןַײמ ,?קיוועג ַא רָאנ ךָאנ טסיב ,רענטק וטסרעה !םינּפ

 סע יוז ,זיא רעטַאעט סָאד ערה-רצי ַא רַאפ סָאװ ,טשינרָאנ טסייוו וד ןוא

 : !רָאי עצרַאוװש ידְלַא וצ ,טענגַאמ ַא יו ,טיצ

 לבייל סױרַא דיז טּפַאכ --- !רימ טימ סָאװ ,ענעגייא סָאד טקנוּפ ---

 הדומ ךיז ןיא רע ןוא ,סָאריּפַאּפ ַא טרעכייררַאפ ךַאמצָאה ןעוו ,טלָאמעד
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 ;נַאל ןופ ןיוש ,רעטַאעט סָאד ךיוא טיצ םיא זַא ,ךַאמצָאה טנַײרּפ ןַײז רַאּפ
 זעוו ,טלָאמעד ךָאנ .ןעמוקעג לכש ןַײז וצ זיא רע טניז ןופ ,םיא סָאד םיצ
 רעטאעט א ץעגרע ןַארַאפ זיא'ס יצ ,וליפא טסּווװװעג טשינ רָאנ ךָאנ טָאה רע
 ,"ףסוי תריכמ , טליּפשעג םירבח ענַײז שיֿפ ןיוש רע טָאה ,טלעוו רעד ףַא
 סאו ,שמוח ןופ ןכַאז עכלעזַא המודכו ,"יניס גרַאב ןפַא, ,"םירצמ-תאיצי,
 יו ,רעביא םיא טינ ?בייל ןוא ,טכַארטעגוצ ןבָאה רדח ןיא עקַאט ןייֵלַא ייֵז
 :טדח ןיא ייז ַאב טליֿפבש עמ יױזַא

 ץַאלַאּפ ןיא םירצמ ךלמ חערּפ וצ ,רענייטש ַא ,ןַײרַא םוק דיא --
 פבייפ) םיא וצ ןָא ךימ ףור ןוא ױזַא טא םיא רַאפ קעװַא ךימ לעטש ,ןַײרַא
 רעכעה ךָאורעד ,ליטש רעִירפ טדער ןוא ןצרַאה ןפַא טנעה יד ףיונוצ טנייל
 -יא ..םרמע ןב חשמ ןיא ןעמָאנ ןַײמ , :(רעַײּפ רעמ ץלַא טימ ,רעכעה ןוא
 ,םהרבא ןופ טָאג ןשידִיי םענופ ,גינעק ינודַא ,ריד וצ ןרָאװעג טקישעג ןיב
 -סםיורַא טסלָאז וד זַא ,חיהא רשא היחא זיא ןעמָאנ ןַײז סָאװ ,בקעיו ,קחצי
 ?רעוׁש רעד זיא ןענַאװ זיב .םירצמ ןופ ,דנַאל ןַײד ןופ דעלעדִיי ענַײז ןזָאל
 -עייז וטסעליוק סָאװ !?רעבייל ערעייז וטסקינייּפ סָאװ ?ייז וצ וטסָאה סָאוו
 וד !!חצור וד !עשורמ עשר וד ,טולב רעייז ןיא ךיז טסדָאב ןוא רעדניק ער
 יד ףיוא טבייה ?בייל) ?ךיז טסליּפש וד ןעמעוו טימ ,וטסייוו ?ףווןלוג
 ,ריד זַײװַאב ןוא ?מיה םוצ טנַאה עטכער ןַײמ ףיוא ךיא בייה טא ,(טנַאװ
 ,...!ןָאק ךיא סָאװ

 םינּפ סָאד ,ןעמַאלפ ךעלקעב יד ,רעַײפ טימ ןָא דיז ןדניצ ןגיוא סלבייל
 :ןטימניא רעביא םיא טנַאלש ןוא לעּפתנ טרעוו ךַאמצַאה ןוא ,טנַײש

 ןגנוי ןַײז טּפַאכ ןוא ךַאמצַאה סיוא טַײרש --- !לָאר עקרַאטש ַא --
 עקרַאטש ַא --- .!עלסיירט וצ ןָא םיא טבייה ןוא ןעלסקַא יד רַאפ טנַײרּפ
 ריד ףא ןגָאז טעוו רעצעמע ןעוו ,חנושמ-התימ ַא ןעמעננַײא ךיא לָאז !עלַאר
 ,רָיי ַא ןיב ךיא יוװ ,רָאיטקַא רעתמא ןַא !רָאיטקַא ןייק טשיג טסיב וד זַא
 ,ןגָאז ריד לע ךיא סָאװ ,וטסייוו !עניב רעד ןופ רָאיטקַא רענעריובעג ט
 ...?סיּפמעּפ

 -עננַא .טסוה רעד םיא טקיטש סע ,רעטַײװ ןדער טשינ ןַאק ךַאמצַאה
 -עגסיוא טוג ץנַאג רעֶירפ ךיז רע טָאה ,ץָאלק ַא רַאפ טנעה עדייב טימ טּפַאכ
 :ןטַײז עלַא ףַא ךיז ןטלָאשעגסיױוא ןוא טסוה

 -ירַא לָאז רע !םלוע-לשדונובר ,טסוה ןַײמ ּףַא ןעמוק לָאז לביהאּפ ַא --
 ,ןבעטש סָאד ןוא ,ןריאמ-םולש ףַא םעטָא ןצרוק ןַײמ טימ ןעמַאזוצ ןייגרעב
 -םוי ףַא ןקַאּפושטש קעװַא ךיא קנעש ,טַײז ַא ןיא ךימ טכעטש עס סָאװ
 ,..בוט

 רעדיוו ךַאמצָאה טרעוו ,ןטסוה םענופ דיז טורעגּפָא ןוא טמעטַאעגּפָא
 ;ןַײרַא ןָאט ןקידרעֶורפ ןיא ןַײרַא טלַאפ ןוא קידעבעל

 ?ןגָאז ריד לע ךיא סָאװ ,לטַאי ,וטסייוו ---
 ?ןנָאז ךַאמצַאה םיא טעוװ סָאװ ,ןגיוא יד ןיא םיא טקוק לבייִל
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 ףַא ךיא ,לגיופליּפש רערעַײט ןַײמ ,ןגָאז ריד ?עװ ךיא סָאװ טָא --

 "ַארג יד טימ ןטַאט םעד ,גנידצלַא ףַא ןָאטעג ַײּפש ַא ראג טלָאװ טרָא ִא ןַײד

 וטרָאד רעסעב רע זָאל ,ןַײרַא רדח ןיא טקישענּפָא ךיא טלָאװ סעקסיפ עב

 םעד .געו םעד ןבעג ךיא טלָאװ ארמג רעקיכַײב רעד ,קנַאב יד ןשטעווק

 טלָאװ ןיילַא ןוא ,"וניאטח ינּפמו, ןעגניז ןסייהעג ךיא טלָאװ ןזח םעד ןיבר

 ,..ךיא

 יז טגָאלש ןעמ ןוא סעבָארּפ ןכַאמ ןרָאיטקַא הרבח א ןעמוק ָאד

 | .טימ רעטכער רעד ןיא סעומש םעד רעביא

 ןצנַײנ לטיּפַאק

 טקוק סָאװ ,גיוא ןַא

 "םורַא טשינ בוטש ןיא סעשטיװָאלַאפַאר יד אב ןעמ טָאװ לָאמנייק

 סורַא טגָארט רעצעמע זַא ןוא ,ןסָאריּפַאּפ יד ןיא טנַאט סע זַא ,ךיז טקוקעג

 טשינ טעַײטס עס ןַא ןוא סקעבעג-רעטוּפ רעקיטש עצנַאנ בוטש ןופ

 סָאװ ,עמַאמ עטלַא יד טשינ ןעוו ,עקשוּפ רעד ןופ רעקוצ ןייק ֿלָאמעכַא

 טעז ןוא טקוק סָאװ ,גיוא ףרַאש ריא טימ ,"ןיינ-ןיינ, ּפָאק ןטימ טלקַאש

 ויא זַא ,טַײצ ַא ןופ ןיוש טקרעמַאב טָאה עטלַא עקיזָאד יד ,לַײמ א ראפ

 ,ועזכַאנ ,ןרי ּפשכָאנ ,ןקוקכָאנ ןעמונענ יז טָאה ,בנג א ץענרע טציז בוטש

 .טעברַא סנעמעוו ,ןיוש טסייוו יז .ןטלָאגעגּפָא ,טָאג ןעקנַאד ,ריא זיא'ס ןוא

 .../!לבייל קינומש-חמי רעניילק רעד זיא סָאד, .זיא סע

 -רעטוּפ עלעגניי ַא סע ףרַאד סָאװ ףא, :השק רָאנ ריא זיא ךַאז ןייא

 עשז ןיוש ?סע רע טגַארט ןיהנװ ןוא ?ןסָאריּפַאּפ ןוא רעקוצ ,סקעבענ

 ןיבר םעד עקַאט רשפַא רעדַא ?םירבח יד ?ןעמעוו ?ןַײרא רדח ןיא

 ,טקרעמַאב טָאה ןוא ןריּפשכָאנ ןעמונעג טָאה עטלַא יד ןוא ,,,"?ןייֿלַא

 ,קינוב-לכ רעד ,ףיוא ךיז רע טּפַאכ ,ךָאנ ןפַאלש עלַא ןעוו ,ירפ ץנַאג זַא

 ַא טָאה סָאװ ?ןיהווו, ...ןדנווושרַאפ טרעוו ןוא ןענװַאד סָאד טשטיינקרַאפ

 ... ?ךָאנ טפָאלש ןייֵלַא יבר רעד זַא ,רדח ןיא ירמ ױזַא ןַאט וצ ?רוחב

 ובָארג ַא רעביא טשרמולכמ טציז ,אלב ךיז טכַאמ עטלַא יד ןוא

 זוא ,"ןיינ-ןיינ, ּפָאק ןטימ טלקַאש ןוא טייחרעליטש טנווַאד ,החנמ-ןברק

 רַאנ ךיז טּפַאכ לבייל דלַאביװ ןוא ...גנידצלַא טעז ןוא טקוק גיוא סָאד

 יז ןוא ,ןטניה ןופ ןיוש םיא עבַאב עטלַא יד זיא ױזַא ,בוטש ןופ סיורַא

 יא טּפַאכעגנַײרַא ךיז טָאה רע יװ ,טעז יז ןוא קינַאג םענופ ךָאנ טקוק

 קיצוצ רעגנוי ַאזַא ,ןָאט וצ ,רענייטש ַא ,רע טָאה סָאװ, .עלַאדָאטס רעד

 "?עלַָאדַאטס רעד ןיא
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 :יוא סָאד .טשינ טור עטלַא יד .עטכישעג ענענייא יד ןגרַאמ הַא
 חומ רעד ןוא ,/ןיינ-ןיינ, טלקַאש ּפָאק רעד ,טכָאק ץרַאה סָאד ,טקיק
 טָאה קינוב-לכ רעד, :סעלַא ןיוׁש טסייוו יז --- םָאג זיא טביולעג ,טעברַא
 טקיטכענ סָאװ ,"רעליּפש-םירוּפ, יד ןֹופ םענייא טימ טרבחעגפיוגוצ דיז
 -יוה ןוא עסעווראב ,עטעקַאנ ,עינַאּפמַאק ענייש ַא --- ,עלַאדַאטס רעד ןיא
 .."!ףייר יד רַאפ ןפָארטש טשינ לָאז טָאג ,סרעגעלשטניה עקירעג

 ?רעטַײװ ןעמ טוט סָאװ, :ךַאז ןייא טשינ רעמ רעביא טבַײלב טציא
 יז רע טעװ --- ?וטסכירק ןיהּנוװו ?וטסנָארט יאמל -- שארבכע םעד {גָאז
 !ורעוװ ייז ןלָאז טכַאדעג טשינ --- רעדניק עקיטנייח !ןכרַאח דלַאב אמתסמ
 סָאװ ,עמַאמ עטלַא ןַא דובכ ןבענּפָא ףרַאדַאב ןעמ זַא ,ןעד ןסייוו ייז ---
 ?רונש רעד ןנַאז ?ןעמ טוט ןעד עשז סָאװ ?קיצכַא ֹוצ בורק ןיֹוׁש ןיא
 א ,לעז עטונ ַא טשרמולכ !עמַאמ ַא רימ ךיוא ,עקלייב ,טנָאזעג-סנייטשמ
 רימ טצונ סָאװ ,טייקכייוו ריא רימ גיוט סָאװ רָאנ ,..עלחמשנ עקניכיייו
 ,ןֿליוו ייז סָאװ ןעוט ,ּפָאק ןפַא ריא ןכירק רעדניק יד זַא ,טייקסטוג ריא
 ;נָאז ןיוש ןעמ ףרַאד ,ןגָאז ביוא .ןיינ-ןיינ !ןַײרַא רעביוטש ןיא ןסקַאװ
 ןוא ,רָאי קיצנַאװצ טרעדנוה זיב עטַאט ַא זיא ינעב ,.,,ןינעב ,ןוז םעד
 טרעזייב ,דניק ַא ףא ןָא טַײרש עטַאט ַא ,עמַאמ ןייק טשינ זיא עטַאט א
 טעקציפ ןוא קעווא רַאנ טנייל רעדָא ,שטַאּפ ַא לָאמַא טקנעש ,סיוא דיז
 ..?ֿפָאמ ערעדנַא סָאד ןסיוו לָאז עלעגנוי ַא ,ןַײרַא

 יז טָאה יֹוזַא טא ןוא ךיז ַאב טרעלקענּפָא עטלַא יד טָאה ױזַא טָא
 עלעקנעב ַא ןלעטשוצ ,ןרסמרַאפ .תאשדרתי ַא טימ ךַָאנ ןוא ןָאטעג עקַאט
 רעד אב ,בננ םעד ,ןּפַאכ םיא ףרַאד עמ ,קיצניוװ ךָאנ ןיא ןײלַא סָאד ---
 -ַאב לעז עטוג ַא עמַאמ ַא ױזַא יוז ,ןעז עלַא ןזָאל ,טרעקרַאפ ,ןוא ,טנַאה
 ...ןלת ַא ייז ןופ טכַאמ ,ייז טרטּפעצ ,רעדניק טעוועל

 קיצנַאװצ לטיּפַאק

 םערָאװ ַא טוָאלעגנַײרַא

 ,סיצנוק יוזא .ךַאז ריא טעברַאעגּפָא עטלַא יד טָאה קיצנוק ןוא פיטש
 ,רעגניפ ץיּפש יד ףַא ,תודוס-דופב טעג טשינ טָאה לניופ ןייק זַא
 פקיניזימ ןַײז סָאוװ ,רעיוא ןפַא ליטש ,ןינעב ,ןוז םעד ןגָארטעגּפָא יז טָאה
 -ַאב רע ןעמעו טימ ןוא טגָארט 9 סָאװ ןוא טייג רע ןיחנוו ,טוט
 -אב סָאד ריא וצ טיירדעגסיוא ,טרעהעגנסיוא יז טָאה ינעב ,.,דיז טנגעג
 ענרעבלעק טימ עמַאמ רעטְלַא רעד ףַא ןַאטעג קוק ַא ,םינּפ ענעסקַאװ
 :ףרַאש ןוא ץרוק ,ןוׁשל ןַײז ףָא ןָאטעג גָאז א ןוא ןגיוא
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 ..יא ןַא טגיילעג ןוא ךַאד ןרעביא ןגיולפעג זיא וק ַא ---

 ַאזַא ןַאק ינעב .טשינ טביילג רע זַא ,ןטיײדַאב טפרַאדַאב טָאה סָאד

 "סליטש רעד ,רעטסעב רעד זיא ?בייל ,ןביילג טשינ קיניזימ ןַײז ףֵא ךאז

 -יורג ןייק טשינ זיא ינעב ."םינב, ענַײז עֶּלַא ןופ רעטסנטַארעג רעד ,רעט

 -עדוי , רעסיורג ןייק טשינ :ךיז ףַא טגָאז ןיילַא רע יוװ רעדָא ,ןדמל רעט

 ןַײז זַא ,טגָאז טלעוו יד ןוא .טגָאז טלעוו יד סָאװ ,טרעה רע רָאנ ,"ןגנ

 ילארשי טימ טנגעגַאב ךיז רע טָאה טלמונַא טשרע ,טַײל ַא טסקַאװ לבייל

 ;טרָאד טלַאה יו, :ןָאטעג גערפ ַא םיא טָאה ןוא ,ןיבר ס5בייל ,ןזח םעד

 יענקעװַא ןזח רעד ילארשי םיא טָאה ..."?סַאּפָאּפ ןפַא קיניווסדיּפ ןיימ

 רעד .ןעיירד ןביוהעגנָא שזַא םיא ךיז טָאה ּפָאק רעד זַא ,לטעצ ַא טגייל

 ,לגנַיי ךעלטנייוועג ןייק טשינ זיא לגנַיי סָאד טָא זַא ,טגָאזעג םיא טָאה ןזח

 סָאד ...סעּפע ,סעּפע ,סעכלעזַא סעּפע ,סױרַא סעּפע םיא ןופ זומ סע ןַא

 ןיוש טקידנע ינעב ןוא ,טנעה יד טימ ןזח רעד ןיוש טכַאמרעד עקירעביא

 :םיא רַאפ ןיילַא

 ראג רעדָא ,ןגָאוו ַא-נ-וצ לקעלפ ַא רעדָא ,ריט ַא וצ עקמַאילק ַא ---

 | ..+גָאט רעקיטכענ ַא

 .רעגנעל יװ רעטיירב טרעוװ ,ינעב טסקַאװ ןצרַאה ןיא ךיז ַאב ןוא

 רעד הַא ,םענעטָארעג ַאזַא ,ןוז ןליווו ַאזַא טימ טשטנעבעג םיא טָאה טָאג

 ןָאק סָאװ, :ךיז טכַארט ןוא טלעווק ןוא םיא ףָא טקוק רע ןוא ...!רעטלע

 רעװ ?בר ַא ןופ רעסערג ךָאנ רשפא ןוא ?בר ַא רשפא ?ןַײז םיא ןופ

 א ןעמוקַאב וצ טרעשַאב רָאנ ןוז םעד טָא ךרוד םיא ןיא רשמא ,סייוו

 -עלַאה ןיא ,ָאד רָאנ טסוווװעג ןעמ טָאה רעהַא זיב ?טלעוו רעד ףַא ןעמָאנ

 םעוו רעטעּפש ןוא ,ינעב ,סָאבעלַאב ַא דִיי א ןַארַאפ זיא'ס זַא יטשענ

 םיא וצ ןעמ טעװ רַאי עטוג ידְלַא ןופ .טלעוו עצנַאג יד ןסיוו םיא ןופ

 בייל ןטמירַאב םעד טָא ריא טנעז סָאד, :יטשענעלַאה ןייק ,רעהַא ןעמוק

 רעטמירַאב רעד, :ןרעּפטנע ייז רע טעװ "?רעטָאפ ַא סעשטיוװָאלַאפַאר

 -- ןֹוז ַא רענַײמ זיא סָאד --- שטיװַאלַאּפַאר בייל

 -מוק -- רַאװ רעד ףַא ינעב טמולח תומולח ענעדלָאנ עכלעזַא טָא

 ,טישכת רעד טָא זַא ,"םערָאװ ַא ןַײרַא םיא טזָאל , ןוא עטלַא יד ןיינ וצ

 ַא ,בנג א ,סָאװ סייו חור רעד זַא ?כה-דס רָאג ןיא ,קיטנַא רעד טָא

 !וא ,רעב ַא יװ ,טציירעצ ,טכַארבעגפיוא טרעוװ ינעב ןוא !בנג רעטסָארּפ

 ףַא רעדַא סעכ םעד סיוא טזַאל ,טזנורבעגנָא גָאט ןצנַאנ ַא םורַא טיינ

 .ועקלייב ףַא ,בַײװ ןפא רעדָא ,"ןשטנעמ , יד

 -רַאפ גערפ ַא יז טוט .דרוד ןוא ךרוד ןינעב ריא ןיוש ןעק עקלייב

 :קידנעײגַײב

 ?ןיוש זיא סָאװ ---

 ,טשינ ריא רע טרעפטנע
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 יד םיא ףַא ןנָאז -- ,ץַאק ַא ןעננולשעגנַײא טָאה סָאבעלַאב רעד -- |
 ,"ןשטנעמ,

 ןגָאז -- ,טַײז רעקניל רעד ףַא ןענַאטשעגנפיוא ןיא עטַאט רעד --
 עמ .רענניפ ץיפש יד ףַא םורַא עלַא ןעייג בוטש ןיא ןוא ,רעדניק יד
 ,רעוולוּפ טימ טקעמש סע רָאנ -- ןענַאװ ןופ ןוא סָאוװ ןופ ,טשינ סייוו

 רעד ףֵא טַײז ןייא ןופ ינעב ךיז טעשטַאק ,רעגעלעג ןפַא טכַאנַאב
 ניוא ןייק ןָאק ,סקָא רעטעטנעּפעג ַא יװ ,טצכערק ןוא טצפיז ,רערעדנַא
 ,ןכַאמוצ טשינ

 טָאה עמ ןוא ןעמונעג טָאה עמ !םערָאװ ַא ,ונ !םערָאװ ַא ,יִא --
 ...|/עבוכַאר, עצנַאנ יד "?טעכרָאטשעצ , ריפ

 -עצ םעּפע םיא ךיז טסולג סע .טעב ןופ םיא סע טנָארט טונימ א
 -- ןטַײז עֶלַא ףַא ןפרַאװעצ ,ךעלקיטש ףַא ןעמענעצ ,ןכערבעצ ,ןּפַאלק
 .ךיז רע טקַיורַאב זַײװכעלסיב ,זַײװכעלסיב ...!גרַאב ַא ץלַא ןופ ןכַאמ
 טָאה רשפא ..,,?ערוַאק ענעמיכ , א ןצנַאגניא ראג ךָאנ סָאד זיא רשפא,
 .."?םיובנראב ַא רַאפ ניצ עטוס ַא ןויווענסיוא רעטלַא רעד דיז

 טימ טעּפַארכ ןוא קַאמשענ טפָאלש ,ןפַאלשטנַא טרעוו ינעב ןוא
 ,תושפנ-תנכס

 קיצנַאװצ ןוא ןוא לטיּפַאק

 בננ ַא טקַאּפעג

 .סיפ יד ףֵַא שטיווָאלַאפַאר ינעב ןיוש זיא ,ךָאנ טפָאלש ןיילַא טָאג זַא
 ףַא רע טמענ ,ףיֹוא טייטש רע זַא ,ירפרעדניא גהונ ךיז זיא ינעב

 טיינ ןוא סעקעוושט ףֵַא ךיש-קעטש ערעווש רָאּפ ַא ןוא טַאלַאכ ַא דיז
 זיא'ס יצ ,קוק ַא טּפַאכ ןוא "עבָאדוכ, רעד וצ ףיוה ןיא לסיב ַא סױרַא
 -רַאי יד םיא טשטיינק עמ, זַא ,טנַײפ טָאה ינעב .טרָא ןַא ףֵא גנידצלַא

 פָאז ןושל ןַײז ףֵא ."סעקמָארטסַאּפ יד ףֵא םיא טפַײּפ, עמ ןוא "עקלעמ

 טנלַאפ עמ ןַא ןוא טַארוקַא טשינ זיא'ס זַא ,טנַײפ טָאה רע ןזַא ,ןסייה סָאד

 -ענסיוא -- ףיוה רעד .טלייצענסיוא ןניל ףרַאד ץליהעג סָאד .טשינ םיא

 ןַײז ןפרַאד תומהב יד וליפַא ןוא ,טרַאשעגפיונוצ -- טפימ סָאד .טרעק
 .טרָא ריא ףַא עדעי

 "וצ ןיציבר ערומ רעד אב רעדיוו ןיוש טסיב וד !עטבצק עכבַארג ---
 !ןדייב ךַײא בוט-םוי טוג ַא ?טסַאנ

 ןיא ענייא עכלעוו ןופ ,תומהב יד טימ ינעב סיוא ךיז טהנעט ױזַא
 "וטש ַא ןיא ערעדנַא יד ןוא ,וק עטיישרַאפ ַא ,עקיכַײב ַא ,עבָארג ַא עקַאס
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 .ןציֿבר א אב יוװ ,םינּפ םורפ קידלושמוא ןַא טימ ,עקניטַאלנ ַא ,עקניל

 -ַאב ּפעלק רעמ ךָאנ ,ןדייב דבכמ ייז זיא ןוא ןקעטש ַא טּפַאכ רע ןוא

 :סָאװרַאפ לכש ַא טימ ןייטשרַאפ וצ ריא טיג ינעב ןוא ,עטבצק יד טמוק

 וטסכירק סָאװ !בַײר -- ??סיש ַא טלעטשעגקעװַא ריד טָאה עמ ---

 ...?ןַײרַא לּפעט ןיא עטסַאבעלַאב רעדמערפ ַא וצ

 סיוא ךיז טסעומש ןוא דרעפ יד וצ דרוד ךיז רע טייג תומהב יד ןופ

 ;רוהנייגס ןושלב ייז טימ

 רימ ךיו טפעוו וד זַא !הנתשנ-המ רעד ןופ םכח ,וד ,רָאנ רעה ---

 טכַאמ י"שר סָאװ ,ןלייצרעד ריד ךדיא ?עוװ ,םירוחב יד טימ ןעּפעשטַאז

 ..!הבבי סוסּפ ןפַא

 ןושל טָאבעלַאב םעד ןיײטשרַאפ וצ ןָא טשינ ןבייה דרעפ יד ןוא

 סעדואמ עקידוװענח ערעייז םיא וצ סיוא ייז ןעיירד ,(!ּפעק עשידרעפ)

 :טרער רענייא יוװ ,עטאװעמת-ערטיכ םיא ףא ןקוק ןוא

 ...?רעבָאה סעּפע ריא טנָאו סָאװ ---

 ,ןַײרַא טַײז ןיא ןגיובנלע ןטימ םענייא טגנַאלרעד סָאבעלַאב רעד

 רעד רעביא טעלנ ַא ןטירד םעד ,זדלַאה ןרעביא ?ציק ַא ןרעדנַא םעד

 ױַא לטיב ַא ןטלישסיוא ריז ,רעטעברַא יד וצ ןיינ ךיז טזַאל ןוא עווירג

 יד רָאי רעטוג רעד ןַא טגָארט םיצולּפ --- "!ַאקַארד אלא, ;שינַאװַאדלָאמ

 ןפרַאש ןטימ םיא וצ טקניוװ יז ."ןיינ-ןיינ, ּפָאק ןטימ טלקָאש סָאװ ,עטלַא

 טרעװ ןוא -- "סענעשעק עלופ טימ ,טישכת רעד ,רע ןיא טָאה ;גיוא

 ,ןדנווושרַאפ

 ןוא ,ןוז ןַײז ףַא טלייצרעד םיא טָאה עמ סָאװ ,ךיז טנַאמרעד ינעב

 לאז'ס זַא ,ןעוועג ןלעב ַא טלָאװ רע .ץרַאה סָאד עקכַאיט א םיא טוט סע

 ַא טַאלג םיא ךיז טליוו טונימ ַא ,"עדרובעלַאכ, עצנַאג יד ןגיל ַא ןַײז

 עטסוּפ ?סָאװ דיא סייוו, :השעמ רעצנַאג רעד פא טנַאה רעד טיט ןאט דַאמ

 !עזרעד רַאנ .,."!סעקטָאילּפ עקסבַאב ,סעגרָאפינַאמ עשרעבַײוװ ,רעדלעוו

 זיוש ריז םדניצ ,וצ עלָאדַאטס רעד וצ טירט עכינ טימ ןייג דנוז םעד

 ,ןייג ֹוצ רע טָאה סָאװ -- ןוז ןּפַא רעַײפ ַא ץרַאה סרעטָאּפ םעד ןיא ןָא

 ַא םיא טוט רע ןוא ?ןטנַאידנעמָאק יד וצ ירפ ױזַא ,קיניװסדיּפ רעגנוי ַאזַא

 .ךיז וצ עמיטש רעקידרענוד רעקרַאטש ןַײז טימ ףור

 ,ןטפעשעג ענעגייא ענַײז ןיא טבַארטרַאפ ןעגנַאגעג ןיא סָאװ ,לבייל

 לֵאז יצ ,טייהנגעלרַאפ ַא ןיא ןייטש רע טבַײלב ,לוק סנטַאט םעד טרעהרעד

 .ןעמ טייג ,טפור עטַאט רעד זַא רָאנ ?ןיינ יצ ,ןייג רע

 ,רעטָאפ רעד םיא טגערפ -- ?ירפ ױזַא זיא ןיהגוו ---

 רעביא רע טגערפ ,שינעגעגַאב ַאזַא ףֵא טכירעג טשינ ךיז טָאה ?בייל

 י ;רעטָאפ םַאב

 ?ירפ ---

 ?רעגייטש א סָאד וטסייג ןיהּוװו ?טציא זיא טעּפש ?עשז סָאװ ---
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 ?ןייג ךיא לָאז ןיהּנוו ---

 !סיוו ךיא ליוװ עקַאט סָאד טָא ?ןייג טסלאז וד ּוװ ,סייוו ךיא ---
 ,ריד ַאנ

 סעּפע ןטכַארטוצ ןליפַא טאהעגנ טשינ טַײצ ןייק ךעבענ טָאה לבייל

 ,טקוק ןוא רע טייטש ,חומ ןפַא ןנייל ןענעק ךיז לָאז סָאוװ ,טרָא ןימ אזא

 .ןַײרַא ןניוא יד ןיא רעטָאפ םעד ,שטנעמ רעקידניז ַא יו

 ךימ טסאה ?סעטאינעזַאלג, יוד טימ רימ ףַא "וטסעקריז, סָאוו ---

 ?טשינ ךָאנ יצ ?ןיֹוש וטסָאה טנוװַאדעג ?סָאװ יצ ?טנעקרעד טשינ

 .ָאֹי ,ךיא ןיימ ...ןייג ..*ֵאֹו ףדיייװ

 לָאמעלַא טרעוו רעטָאפ רעד ןוא ,טרעטנַאלּפרַאֿפ ךיז טָאה ?בייֵל
 :סעכ ןיא רעמ

 ךיא טלאה ווו ,ןסיוו ןיוש ךימָאל ?טנווַאדעג טשינ יצ ,טנוװַאדעג --

 ?ךיד טימ

 :סייווש רעטלַאק ַא טנַאלשַאב ןעלבייל

 םָאד ,טנוואדעגנ טשינ ךָאנ בָאה ךיא ,טסייה סָאד ,טשינ ךָאנ ,ָאי ---

 .ןענוואד ןַײרַא לוש ןיא עקאט ךיא ייג סָאד ,ןייג טלַאװעגנ עקַאט ךיא בָאה

 ַא טלַאװ רע ;המשנ רעד ףא רעננירנ ?סיב ַא טרעוו רעטָאפ םעד

 זַא ,ןניוא סנוז ןכַָאנ רעבָא רע טעז .תמא ןא ןַײז לָאז'ס ,ןעוועג ןלעב

 עלא ןופ עטסעב סאד ,ןֹוז ןפַא םיא טכָאק סע ןוא !ןניל א ,ןניל 8 זיא'ס

 אב ךיז טלאה רע יו ,טקוק ,םיא וצ רעטנענ ךָאנ וצ טייל רע ,,,!רעדניק

 ,טלייצרעד עטלַא יד סָאװ ,תמא עקַאט ,םינּפַא ןיא ,סענעשעק עדייב
 טוט רעטַאפ רעד ןוא ..?ןיהַא בוטש עצנַאנ יד רעביא טגָארט רע זַא

 ;נָאז א םיא

 וטסיב סעּפע ?ריד ַאב טרָאד ךיז טעדנעבעלעט סָאװ ,רָאג זַײװ ונַא -- = |
 ...?ןֿפָארדעגנָא רעייז רימ

 טבַײלב רע ,טכירעג טשינ ןפיוא םושב ?בייל ךיז טָאה קאלש אזא ףָא

 ,רבא ןייק טימ ןריר טשינ ןָאק ןוא טרָא םוצ טפיורשענוצ ןייטש

 ריד וצ ןרָאפנַײרַא ןזומ ןיילַא ךיא לע ?ןזַײװַאב טשינ וטסליוו ----

 רעד טנַאז יױזַא -- ,ןַײרא סעברָאט יד ןיא ךַײלנ רענניפ ןעצ ענַײמ טימ

 "עשעק יד ןיא ךַײלנ עקַאט טנעה יד טימ ןַײרַא םיא טראפ ןוא רעטָאפ

 -וא ןצנַאג ַא םיא אב סיוא טלסיירט ןוא ,ןכוזַאב םיא טמענ ןוא ,סענ

 ,שטעליוק ךעלקיטש ,ךעלסקעבענירעטופ עשירפ ;ןכַאז עטוג עלַא ןופ רצ

 "עג 8 ןית קיפופ ןנלַאה א ןוא ,אמוונ א ןסָאריּפאּפ ןוא ,רעקוצ- ןוא יי

 .םכותכפ ריוא זדנֲאנ רענעטאדק
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 קיצנַאװצ ןוא ייווצ לטיּפַאק

 קסּפ רעסואימ ַא

 -- רעטַאפ רעגנערטש א ןיא רע זַא ,ןשטיװָאלַאפַאר ינעב ףַא ןגָאז

 ענַײז ֹוצ סָאװ קיצניו טּפיוהרעביא ךיז טשימ ינעב .טשינ ןעמ ןָאק

 ןייא רַאנ סייוו ,ינעב ,רע .עקלייב ,בַײװ סָאד טריפ בומטש יד .רעדניק

 ףרַאד עמ זַא ,סע טסייה ןושל ןַײז ףַא ."רעבָאה ןטיש ףרַאד עמ, ;ךַאז
 ,טשינ דיז טגניד רע .ףרַאד עמ לּפיוו טיג ינעב ןוא ,האצוה רעד ּפַא ןבעג)
 רעדניק יד ךיוא .קסע ןַײז טשינ זיא'ס --- סָאװ ףֵא טשינ לָאמנייק טנערפ
 ןליפַא זענ יד ערעהנַא סָאד סנייא ןסַײבּפָא ,ןליוו ייז סָאװ ,ןָאט ךיז ןענַאק

 ַא ּפָא טוט דניק ַא ,לָאמַא ךיז טכַאמ סע ןדַײס .קסע ןַײז טשינ ןוא ---
 ןפע למיה זיא טלָאמעד ,ןשימנַײרַא ןיוש דיז זומ רעטָאפ רעד סָאװ ,דַאז

 ןוא טרענוד סע .בוטש רעצנַאג רעד ףָא ערַאמכ ַא ןָא ךיז טקור סע !דיז

 יד ןיא דיז ןטלַאהַאב ,ּפעק ןָא םורַא ןעייג עלַא ,טלנָאה סע ןוא טצילב סע

 יד ,בַײװ סינעב ּפִא ךעבענ טמוק ןעמעלַא ןופ רעמ ןוא --- ךעלעקניוו

 ,עקלייב עקניליטש יד ,עקניכַאװש יד ,עקשטיניילק

 -םיוא טָאה רע סָאװ ,ןייֵלַא טימרעד טננונגַאב טשינ ךיז טָאה ינעב

 ייוצ טונימ רעסייה רעד ףא דלַאב קיניזימ םענעטָארעג םעד ןפרָאוװעג

 ןגיולפעג ןענַײז ןעקנופ זַא ,ךעלקעב עדייב ןיא שטעּפ עקידרעַײפמַאלּפ

 ןיא םיא טריפעגנַײרַא ,טנַאה ַא רַאפ ןעמונעג םיא טָאה רע .,ןניוא יד ןופ

 םעד ןעננּוװצעג ןוא ערטסַאילַאכ עצנַאנ יד ןפורעגפיונוצ ,ןַײרַא בוטש

 רע סָאװ ,בוטש רעצנַאג רעד רַאפ ןלייצדעד לָאז רע ,טישכת םענייש

 ןיא ןיילַא סָאד ...בנג ַא ןרָאװעג ןיא רע ןעמעוו בילוצ ןוא ןָאטעג טָאה

 ףרַאד (עמ זַא ,קסּפ ַא ןבעגעגסיורַא טָאה ינעב .,גרַאק ןעוועג ךיוא רעבָא

 | ..ןַײרַא אידג:דח ןיא ןעלבמיצנַײרַא, רוחב םעד

 ןטעבעג טשינ םיא ַאב ךיז טָאה ךעבענ עקלייב עכַאװש יד ?םיוו

 םעד ןַאטנָא רעדייא ,ךעלקיטש ףַא ןדַײנש שיילפ ריא רעסעב לָאז רע

 יעמונעגנַא טשינ ךיז טאה בוטש עצנַאנ יד ?םיוו ;ןויזב ַאזַא דניק םעד

 -ענ טשינרַאג ַאד טָאה רע זַא ,ןרעפטנערַאפ םיא טכָאוװעג ,ןעלבייל רַאפ

 -עג ןטעבעג טשינ טָאה ןייֵלַא ?בייל לפיוו ;הלווע עסיורג ַאזַא ןָאט

 ןפלָאהעג טשינ טָאה סע -- ,טנעה יד רעטָאפ םעד טשוקעג ,ןריוווש

 ןיא -- ?אידגידח ןיא ןעלבמיצנַײרַא, טגאזעג ינעב טָאה : ךַאז ןייק

 היה הוחח ךיה  טחד הוד הוה תודה תתה החהה ךחחז ךיחה תחח ששה  טסס = = } ןלַאּמרַאֿפ

 דיל יי ידי ,4=* היידיש יי = ייד א אוואו ,:5-יי- א ראהאקעאא א אטא = יי עא א טא טא יי

. 
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 סיצנַאװצ ןוא ירד לטיּפַאק

 ?עיצוקעוקע, רעד ָאנ
 סָאד ןֹוא םסעכ רעד ןעגנַאנענּפָא ןיא ןינעב זַא ,טכַאנרעדּפַא

 טסַײמש רע זַא ,רעטָאפ ַא ;ױזַא דימת) ךייוו ןרָאװעג םיא זיא ץרַאה
 ןבענענסױרַא רע טָאה ,(ךייו ץרַאה סָאד םיא ַאב טטרעוװ ,דניק ַא ּפֶא
 ןוא ,ןַײרַא העטַאעט ןיא ןייג לָאז ןעמ ,ערטסַאילַאכ רעד פעפַאב ַא
 ,"עיצוקעזקע, רעד ךָאנ ןיא בוטש ןיא ןשטיװַאלַאּפַאר ינעב ַאב שטָאב
 ןעוועג טשינ םענייק ,ןעלבייל טפָאדרטשַאב סואימ ױזַא טָאה ןעמ סָאװ
 ןייג לָאז עמ ,טנַאז עטאט רעד זַא רָאנ ,רעטַאעט ןיא ןייג ןצרַאה םוצ

 יו ,טקַאֿפעג ןעוועג ןיא (סע טסייה עלָאדָאטס יד) רעטַאעט סאד
 .ןעננוזעג ןבָאה ןטסיטרַא יד .טליּפשעג ןבָאה סרעמזעלק יד ,לָאמעלַא
 יו ,ןעוועג חמשמ ךיז ,טשערעג ,ךעלסינ טקַאנקעג טאה םוקילנוּפ סָאד
 טימ ,רעדמערפ א וװ ןסעזעג ןיא ךעבענ ?בייל ןייא רָאנ ,לָאמעלַא
 ןעוועג םיא זיא ּפָאק רעד ,ןגיוא עקידגקוק-דנעשזדנַאלב עטנקירטעגסווא
 -חינ א טנערבעג טָאה ןצרַאה ןיא ןוא ,ןסָאנעגנָא ַײלב טימ יװ ,רעווש
 -ניי ַא ןַא ,ןויזב ַאזא טלעטשעגרַאפ טשינ לבייל ךיז טָאה לָאמנייק ,םונ
 ןוא רדח ןיא דימלת רעטסעב רעד ,?דוחכ-הווצמ-רב ַא ןיוש ,רע יו ?
 ןרעו טלדנַאהַאב סואימ ױזַא לָאז ,םייה רעד ןיא דניק עטסביל סָאד
 -ענמוא ױזַא ,..!ןניוא יד ןיא ןעמעלא רַאפ ןוא -- רעטָאפ םענופ
 טאהעג טַײצ ןייק רָאנ טָאה רע ןַא ,ןעמוקעגראֿפ ץלַא סָאד זיא טכיר
 "ענג ןיוש ןיא ךַאז יד ןעו ,טלַאמעד טשרע ןוא ,ןקוקוצמוא ךיז וליפא
 -|מ ַא טּפַאכעגפױא דלעה ןננוי רעזדנוא ַאב ךיז טָאה ,ןָאטעגּפָא ןעוו
 א ןעװעג רעבָא ןיא סָאד .םערוטש רעצנַאנ ַא ,טסעטָארּפ רעקידאר
 ,טסעטָארּפ ַא ,ןיר ןקרַאטש א ןגעק ?מערעװ ןכַאװש א ןופ טסעטָארּב
 ,טנייוועג טָאה ?בייל ןוא .ןרערט ןיא רָאנ ךיז ןזַײװַאבסױרַא ןַאק סָאװ
 ,טנייוועג ךס א ןוא ,טנייוועג רעטיב

 ןענייו ןמלָאהעגטימ טָאה םיא ,ןילַא טשינ םנייוועג טָאה לבייל
 -םיירט וצ ףֵא רעטרעוו ןייק טָאהעג טשינג טָאה ךעבענ עקלייב .עמַאמ יד
 טעלנעג ,טשוקעג רָאנ םיא יז טָאה ,קיניזעמ םעד ןוז ןטסביל ריא ןמ
 םעד םיא ןופ ןטָארטענּפָא טשינ ,ןרערט ענענייא עריא ןעננולשעג ןוא
 םַאב .ןעגנַאנעג טשינ ?בייל נָאט םענעי ןיוש ןזיא רדח ןיא ,גָאט ןצנַאג
 םענעי ,טרירענוצ טשינ ךיז ןסע םוצ רַאנ ,ןסעזעג ןליפא רע זיא שיט
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 ןבָאה עלא ,?יטש ענרַאמ ןעועו שיט סעשטיוָאלַאפַאר אב זיא גָאט
 רָאנ .ןַײרַא רעלעט ןַײז ןיא ךיז וצ רעדעי ,ּפָאדַא ןניוא יד ןטלַאהעג

 ףרַאש ריא טימ בוטש רעצנַאנ רעד ףֵא טקוסעג טָאה "עטלַא, ענייא יד

 ןעמעלַא ייז ןעמ ףרַאדַאב עקשטערה ףַא , ,ןנָאז ןלעוו טלָאװ יז יו ,גיוא
 ....זַײװקיצניײא ןבַײרמ

 ךיז טָאה --- (סָאד טסייה ןגרַאמ טוג ַא) ! עיצאינעמעד ענוב -- |
 ,ןעזרעד ,ערטסַאילַאכ רעצנאג. רעד וצ שטיוװַאלַאפַאר ינעב ןפורעגנַא

 -ילּףעּת ריא טַײז סָאװ ,טקנירט ןוא טסע שיט םַאב רענייא רע טעמכ זַא
 טרָאפ ןוא ןנָאװ םעד טרימש ? עטאלב רעד ןיא ןטקָא יד טימ ןייטש ןב
 וי : | | - . !העטַײװ

 טַאהעג טשינ "רַארּפש-רוהנײגס, סינעב רעבָא טָאה לָאמ סקיטציא

 ךיז ןעמ ןיא ליטש ,ןסעגעגּפָא ןעמ טָאה ?יטש ,דימת סָאװ ,טקעפע םעד
 ;בָאה עֶלַא .עלעקניוו ןַײז ןיא ךיז וצ רעכעלטיא .שיט םענופ ןעגנַאגעצ

 "ַאעט ןיא ייז טימ טיינ ?בייל זַא ,ןעזרעד ןבָאה ייז זַא ,טרעדנּווװעג דיז

 .רעט

 -םייל ַאב סָאװ ,טסגוװװעג טשינ רענייק רעבָא טָאה ןַײרַא ךות ןיא
 רעד ףַא טקוקעג.ןבָאה עֶלַא ןעוו טַײצ רעד ןיא .ךיז טוט ןצרַאה ןיא ןעל
 ענַײז רעבָא ןענַײז ,(םכותב ךיוא לביײל ןוא) טליּפש עמ יו ,ענעצכ
 ,טורענ טשינ טָאה טסַײנ רעננוי רעד .ןענַאד ןופ טַײװ ןעוועג תובשת'מ

 עמ ױזַא יו ,ןַאלּפ א טעברַאענסיױא ןוא טעברַאעג טָאה ּפָאק רעגנוי רעד

 ןעמ ױזַא יו ,ןויזב ןטרעהרעדמוא םעד רַאפ ןטַאט ַא טימ ּפֶא ךיז טנכער

 ,ןלייהרַאפ ךיז ןלעװו ץימש יד ,השקשינ, .ץימש יד רַאפ םקונ ךיז זיא
 ...רעַײט ןטסָאק סָאד טעװ ןטָאט םעד רעבָא --- ,?בייל ךיז טכַארט ---

 -לַאפ ךיז רע טָאה טסיזמוא טשינ .,..!ןָאט וצ סָאװ ןיוש סייוו רע !ַא

 םיא טימ טָאהעג רע טָאה ןטכענ .ךדַאמצָאה יו ,ןשטנעמ ַאזַא טימ ןדנוב

 ןַײז יו ,ןפָא ץנאנ טגָאזעג ךַאמצָאה םיא טָאה ,סעומש ןטסנרע ןַא
 2 :(טלעטשרַאפ ןדייר טנַײֿפ טָאה ךַאמצַאה) זיא רעגייטש

 ,כענעשעק סנטַאט םעד רעביירט ַא וט !ץלָאהקיּפ ןב הטוש --|
 ודֶאֹפ רימ ,זדנוא טימ ףיוא ךיד ץעז ןוא עבטמ עטכער ַא סורַא נירק

 ןוא ,רָאיטקַא ןַא ןרעוו וטסעו ,קעװַא ןענַאד ןופ סטכַאנוצ-תבש ןיוש
 "חתימ ַא ןעמעננַײא ךיא לָאז טשינַא --- ,רָאיטקַא ןַא רַאפ סָאװ ךָאנ
 ...!ייטש ךיא נו ,ָאד טָא הנושמ

 טבַארטעג טָאה ,ךיוה ױזַא טנַאזעגסױרַא טָאה ךַאמצַאה סָאװ סָאד

 יײרט א, קנַאדעג םענופ רָאנ ,?בייל ןצרַאה ןיא ךיז ַאב טייהרעליטש

 סָאד ,שטַײטס, .ןרעביפ וצ ןָא רע טכייה "סענעשעק סנטַאט םעד ןַאט רעב

 . ,לבייל ךיז טכַארט ױזַא ,,,7! בנג ַא ןרעוו ! ןענעבנג טושּפ ןיוש ךָאד טסייה
 סנסַײבנָא ןכַאמצַאה רַאפ טַײצ עצנַאנ יד טנַארט רע סָאוװ ,סָאד ןוא ,ונ
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 ..?םעבנגעג טשינ ןעד זיאו --- ןרעכייר וצ ףא ןְפָאריּפַאּפ טימ ןקיטימ טימ
 .טעכננעג טשינ טסייה םאד --- ,?בייל ןיילש ךיז טרעפטנערַאפ --- ,ןיינ;

 "יד יו רענעי ,בלאה רעד ףֵא םיא טיִמ ךיז רע טלייט ,ןסע ?יוו רענעי

 רעמַא ,,, ראמרעד םיא טמוק סָאוװ -- ,ןסָאריּפַאפ םיא רע טגנערב ,ןרעכ

 נאז רָאנ ,?לבייל ךיז טכַארט ױזַא ,."?טלעג ןטַאט םַאב ןענעבננ ? טלענ

 רע טניֿפעג .ךיז רע טמעש -- ןענעבננ ארופ טָאה רע זַא ,ןכַאמצַאה רַאפ

 ר ?עטַאט רעד ןנַאז טעוװ סָאװ :ץורית רעדנַא ןַא

 ַּאל ק ןייצ יד ןֹוא לביול טנַאז -- ?ןגַײװש ןעד טעוו עטַאט רעד ---

 | ,ליומ ןיא םיא

 .ךַאמצַאה םיא וצ טכַאמ -- ?המחב ,ןטיוװ רע טעװ ןענַאוװ ןופ ---

 ,ןרָאטכאנ רימ רע טעװ ,אטשינ ןיב ךיא זַא ,ןּפַאכ ךיז טעוװ רע ---

 ןייק שוא ןרָאֿפ רימ זַא ,וטסייוו !קע ןפַא ןצלַאזנָא ריד רע טעוו ---
 -רעפ סטָאנ ,ןָא טנַאּפש טשערַאקוב נו וטסייו ?עלהמחב טשערַאקוב

 ?ןטיוט א ןופ רעמ טסייוו יד יצ ?עלעד

 !דרע רעד ןיא ןעמעלַא ייז טסָאה וד ,רענייק טשינ ,עמַאמ יד טשינ ,עטַאט

 יוא סענעשעק יד ןיא טנעה יד ,טשערַאקוב רעביא םורַא ריד טסייג ןד

 "רַאפ .עלענייפ ַײרפ ַא טסיב .טלעוו רעצנַאג רעד גַײפ א םיױרַא טסלעטש
 ?טָאװ --- רעוו וצ ,ריד וצ טדער עמ סָאװ ,טסייטש

 ?ןייטשרַאפ טשינ רע לָאז סָאװרַאֿפ ,טונ רעייז טייטשרַאפ ?בייל

 יא ןַא ךיז רע טּפַאכ ,עמַאמ יד טנַאמרעד םיא טָאה דַאמצָאה לַײװ רָאנ

 | ; קנַאדעג ןקיזָאד םענ
 -רעביא סָאד יז טעו יוזא יו ?עמַאמ ןַײמ .,..?עמַאמ יד ןֹוא ---

 | ,.,?ןגָארט

 טלַאהַאב ,רענַײד ןעמאמ רעד וצ עשז יינ ַאט ,יֹוזַא דלַאביוו ,ונ ---
 ,...פכעקעל א ןבעג ריד יז ןָאל ןוא ,עלעקערב ,ךעטרַאפ ריא רעטנוא ךיז

 רע ,סיוא טייג רע ,ליו רע .םיצורית טכוז ןוא ךיז טיירד לבייל

 רע רָאנ ,,,?ןופרעד רעסעב ןַײז ןעק סָאװ .ןרָאיטסַא יד טימ ןראפ טשלח
 ..העד רעד טימ ךָאנ ךיז טנַאלש ,ךיז טלקנעווק

 ראפ ,עיצוקעזקע רעד רַאפ ,רעירט ןעוועג גנידצְלַא רעבָא ןזיא סָאד
 טָאה עטַאט רעד סָאװ ,תונויזב עכלעזַא ךָאנ ,טציא ,קסּפ ןסואימ םעד
 !זויזב רעד ןיא רקיע רעד ,טשינ ןעמ טדער קיטייוו םענופ --- ,ןַאטעגנַא םיא
 ריז ?בייל ןיוש טעװ טציא ,רעטרעוו ערעדנא ןיוש זיא טציא -- !ןויזב רעד
 יַאֹמ רעד טשינ וליפא ןיוש םיא םרָא םע .ךַאז ןייק רטפ ןלעטשּפָא טשינ
 -ייו בוטש עצנאג יד טעװ ,קידנקוק ריא ףַא ,ןענייוו יז זָאל .ןרערט סעמ
 ףרעוװו רעסעב ךיוא םעוו ןייֵלַא עטַאט רעד ולופַא ןוא .ןגָאלק ןוא ןענ
 םעדכַאנ ,ןפרַאװ ןוא ןצימש עקַאט ךיז רע טעװ טַײצ עטשרע יד ,השסשינ

 !אטה-לע ונאלש ךיז םעװ רע !ןבאה הטרח ,ַײא .ןבָאה הטרה רע םעוו
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 םיא טעװ ןֹוא טייהרעליטש ןענייוו רע טעוװ ,ןעז טשינ טעוו רענייק זַא ןוא

 ,רערעַײט ןַײמ ,עלעבייל ,ץעגרע וטסיב וו, :ןפורד םיא טעװ ןוא ,זכוז

 תעב ,וניבֲא בקעי יוװ ױזַא ,ןטסיירט ןלעוו טשינ ריז טעוו רע ,.."?רערעַײט

 ףסוי זַא ,טגָאזעג ןוא לדמעה עטקיטולבדאפ סָאד טכַארבעג םיא טָאה עמ
 דוד יוװ יױזַא רעדָא ...דלעפ ןיא היח ַא ןופ ןרָאוװעג טקוצרַאפ זיא ןוז ןַײז

 ןוז רעטבילעג ןַײז זַא,הרושב עטוג יד טנַאזעננָא םיא טָאה עמ תעב ,ךלמה

 ..ןברָאטשענ זיא םולשבא

 ,..?ןברַאטשקעװע ןַאלּפ ַא ןעוועג רָאנ טלָאװ !ַאש ...?ןברָאטשעג ---

 .ןברַאטש ןוא ןניײלקעװַא ךיז ףראד עמ !ןברַאטש !ןברַאטש

 קיצנַאװצ ןוא ריפ לטיּפַאק

 היול רענעגייא ןַײז ףֵא לבייל

 -ימ רעד ןיא דלעה ןגנוי רעזדנוא טלעפעג ןברַאטש ןופ ןַאלּפ רעד

 "עג ןיוש ןיא רע .ןיוש זַא ,וליפַא רָאפ ךיז טלעטש רע .ןטסעבמא טונ

 ןײלַא רע סייוו --- ןברָאטשעג רע זיא סָאװ ןופ ןוא ױזַא יוװ ,זברַאטש

 ,לדנוז סעשטיװָאלַאּפַאר ינעב ,רע טניל טָא ןוא ,ןברָאטשעג יבַא ,טשינ

 .ןצרַאװש טימ טקעדעגרעביא ,דרע רעליוה רעד ףַא ,רעטלַאק א ,רעטיוט ַא

 יד טכערב ןוא םיא םורַא טייטש בוטש עצנַאג יד .טכיפ ןענערב סנּפָאקוצ

 םיריוטקָאד ןוא עטשלחרַאפ ַא טניל עמַאמ יד .םיא טנייװַאב ןֹוא טנעה

 ...לָאמַא רעדיוװ יז טשלח טָא ןוא ּפִא יז ןעמ טרעטנומ טָא .יז ןרעטנומ

 ןוא ּפָאק ןיא טנעה עדייב טימ דיז טגָאלש עטַאט רעד !ִא ?עטַאט רעד ןוא

 טימ ,ןיילַא שטיװָאלַאּפַאר ינעב ,רע ,רע טָאה סָאד ,ןדִיי ,דלַאװעג טַײרש

 עטסביל סָאד ,עטסעב סָאד ,עטסנעש סָאד ,דניק ַא טעגרהעגנ טנעה ענַײז

 ּפָאק ןטימ טלקַאש סָאװ ,עבָאב עטלַא-טלַא יד ,עבָאב יד וליפַא ןוא ...!דניס

 "עב רע טָאה סָאװרַאפ ,םלוע-לשדונובר ןטימ סיוא ךיז טהנעט ןוא טנייוו

 -לושמוא ,עלעמייב ןגנוי םעד טָא ןופ טרָא ןפַא ןעמונעגוצ טשינ יז רעס

 טשרע טפרַאדַאב ,ךיז טכַאד ,רע טלָאװ רשויייּפלע סָאװ עלעפעש קיד

 טנַאװ ןָא ּפָאק דיז טנָאלש ,בוטש ןיא ייז ַאב סָאװ ,םַא יד ךיוא ..,! ?זבטל

 ייז ןעק רע סָאװ ,רָאנ עדמערפ"דליוו ,רעבַײװ טָאלג ןוא ..,ןייוועג רַאפ

 .ןרערט טימ ןסיג ,ןסיג ןוא םיא רעביא ןעייטש ,טשינ ייז סייוו ןוא טשינ

 דָאה ץנַאג !היוול עכַײר ַא ,ענייש ַא .היוול יד ןָא דיז טבייה טָא רָאנ

 ןוא .היווק סעשטיווָאלַאפַאר ?בייל ףַא ןבילקעגפיונוצ ךיז טָאה יטשענעֿפ

 .רעבַײװ יד טּפיוהרעביא ,למיה ןזיב גָאלק ַא ,רעמָאי ַא ןייוועג ַא זיא'ס

 .ןרעוו ביוט ןעמ ןָאק ןעשטיווק רעייז טימ ןרעמָאי רעייז ןופ
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 יד ךרוד טזָאל !ערַאװ ַא טכַאמ !ןַײז לָאז ?יטש ,רעבַײװ ,טַאש ---
 יעד טימ טילכ יד טימ םישמש יד ךרוד ריז ןרַאּפש סע ןוא ...!םישמש
 ,הטמ רעד הַא ,ןעלבייל ,ףיױורַא םיא טנייל עמ ןוא ,אשידק-הרבח רעצנַאג
 עמַאמ יד ןוא ,בוטש ןופ ןנימ-רב ןגנוי םעד סױרַא טגָארט עמ ןוא
 עקשוּפ יד ןוא ,ּפָאק ןיא טנעה יד טימ ךיז טנַאלש עטַאט רעד ןוא ,טשלה
 ! תוהו מ מ 5 י צ ת ה ק ד צ :;חסונ ןטפַאהרעדיוש ןטימ טגנילק
 .2תוממ ?יצ ת ה ק ד צ

 סלבייל ךָאנ םלוע רעד ךָאנ טייג ,ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ ,ליטש
 -ןֶא ןליפַא םיא סָאד לָאז סע !קידריווקרעמ .ךיוא ןיילַא לבייל ןוא היוול
 סע ןוא ,ןברָאטשעג ןיא רע סָאו ,חיחמ ךיז ןיא רע ,אברדא ןרַא ןבייה
 ,ָאד ןענַײז עטנַאקַאב עֶלַא .היוול ענייש א טָאה רע סָאװ ,האנה םיא טוט
 ,ןזח םעד ילארשי ,ןיבר טימ ,םירבח ענַײז עֶלַא ,רדח רעצנַאג רעד .עלַא
 ..,פזייר לרעטכעט רעייז ןוא ,עטנזח יד האל ןוא

 'ראפ ?ןעלזייר טימ השעמ יד זיא סָאװ ??זייר זיא גוז ,,,!לזייר ---
 ?סָאד זיא סָאװרַאפ ..!טנַײה דארְג ?ןעמוקעג טשינ טנַײח יז זיא סָאװ
 | | ,..?סָאװרַאפ

 זיא לזייר -- .תוממ ליצת הקדצ , סיוא ,היוול סיוא ,טיוט סיוא
 ערעדנַא עלַא ּפָאק ןופ טנַאיעגסױרַא ןוא ןעניז ןפַא םיא ןעמוקעגסיױרַא
 ,ןעקנַאדעג ןופ תובשחמ

 קיצנַאװצ ןוא ףניפ לטיּפַאק

 ןרערמ

 האפ טָאה טנַאטוידַא-לגילפ ןַײז טיפס רָאטקעריד םענופ טיזיוו ןכָאנ
 -ַָאד רעד סָאװ ,ךות םוצ ןעוועטנורגרעד ךיז טלָאװעג טשינ רַא;ג עטנזח יד
 רע ןיהוװ ןוא לי ןטנַאילירב יד טימ ןוא ּפָאק ןליוה ןטימ דיי רעקיז
 םעד ןכערב לָאז רע ,ןייגקעװַא ןַײז ךָאנ טשטנעבעג םיא טָאה יז .טסיש
 :ףרַאש ןוא רָאלק ץנַאג טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה ןוא ,ּפָאק

 ךיז לָאז סע ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא רעטכַאט ריא טשינ טייג רעמ ---
 רעד ףַא ןבעל טשינ טעוװ ,חאל ,יז ןדַײס ,טלעוו יד ןרעקרעביא ןליפַא
 | ! טלעוו

 קידנליוו טשינ יוװ סעּפע ןזח רעד טָאה -- ?לכש רעד זיא סָאװ --
 :ןטינשענּפָא עטנזח יד םיא טָאה ,טרָאוװ ַא טימ טּפַאכעגסױרַא דיז

 ַא .לכש רעטסָארּפ ַא ןיא לכש רעד ?ןסיוװ וטסליו לכש םעד --
 וו ,ןייטשרַאפ ףראדַאב ןוא עקּפעלק עטעביז ַא ןבָאה ףרַאדַאב שטנעמ
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 :עזעג וטסָאה -- ןיינ לָאמַא ןוא ַאי ןַײז ףוָאדַאב לָאמַא ןיינ ווו ןוא אי

 !פסיב ַא

 טכער טשינ לזייר טָאה -- ןעמוקעגרַאפ זיא ַאד ,דעלטננייא ,סָאװ |
 קע ןַא ןַא ,דייר סעמַאמ רעד ןופ יז טָאה ןעזענסיורַא רָאנ ,ןענַאטשרַאפ

 עמַאמ ריא ןיוש ןעק יז .ןענעגעזענּפָא ןיוש ךיז יז געמ רעטַאעט טימ ---
 טגנערב עמ זיב ,רעווש רָאנ זיא סע ,טרָאװ ַא זיא טרָאװ א ןהאל ַאב ,טוג

 ןריוושעגוצ ךָאנ ןוא ,ןבענעג טרָאװ סָאד יז טָאה םיוק רָאנ .וצרעד יז

 -רַאֿפ זיא -- ברעמו חרזמ יכלמ ?כ ןעמוק טלָאמעד ןיֹוש ןנעמ ,ךיואי

 טשינ רַאנ ,ןלעוּפ עמַאמ ריא ַאב ןעמ ןָאק טלעוו רעד ףַא גנידצלא !ןלַאפ

 ױזַא ןצרַאה ןפַא ןרָאװעג לָאמַאטימ זיא ןעלזייר ןוא ,,.טרָאוװ סָאד ןכערב

 -רַאפ גָאט ןלעה ןטימ ןיא םיצולּפ ריא רַאפ טלָאװ ןוז יד יװ ךַײֿלג ,טסיו

 ַאב ןעמונעגוצ ןעמ טָאה סעּפע .רעטצניפ ןרָאװעג זיא'ס ןוא ןעגנַאנ

 טקיטשעג יז טָאה סע ןוא ,ןסירעגסױרַא טנעה יד ןופ טלַאװעג טימ ,ריא

 טכַאמעג ,טקרַאטשעג גָאט ןצנַאג םעד רעבָא ךיז יז טָאה .ןענייוו וצ ףַא

 ,ןבירשעג סָאד טייטש ּוװ ,רעטַאעט ןיא ןייג טשינ יז טעוו, :ץרַאה א ךיז

 ןעמוקעג זיא'ס ןַא רָאנ ..,"?רעטַאעט ןיא טכַאנ עַלַא ןַײז ףרַאד עמ ןַא

 -עגנָא טָאה עטנזח יד ,רדח סָאד טזָאלעצ טָאה ןזח רעד ,טכַאנרעדפַא

 ןיא טליהעגנַײא ךיז טָאה ?סָאנ סטָאנ, ןוא ?ּפמע? עקיכיור סָאד ןדנוצ

 רַאפ ןעניפעג טנעקעג טשינ טררא ןייק לזייר דיז טָאה ,רעַײלש ןלעקנוט ַא

 ,ןיהַא ץרַאה סָאד ןגיוצעגנ ןוא המשנ יד טנַאנעג ריא טָאה סע ,שינעקנעב
 יד וצ יוװ ,ןַײרַא רעטַאעט ןיא ךָאנ ױזַא טשינ ןוא ,ןַײרַא רעטַאעט ןיא

 יד טימ ,בוטש רעכעליירפ ,רעקיטכיל ,רעכַײר רעייז ןיא סעשטיווַאלַאפַאד

 עסיז ענעי ןיא ךיז טנַאמרעד יז ןוא ..ןשטנעמ עביל ,עטוג ,עכעלייר

 "עט ןופ קידנעײנסױרַא ,טלָאמעד טנַאזעג ריא טָאה ?בייל סָאװ ,רעטרעוו

 -כָאנ יװ ,ךיז טנַאמרעד יז ןוא ,..."?לָאמַאכָאנ וטסמוק ןנרַאמ, ;רעטָא

 א ,רעשירפ ַא ,ןַײרַא רדח ןיא ןעמוקענ זיא ?בייל זַא ,ירפרעדניא ,םעד

 -נופ טנעיילעגרעביא יז טָאה לָאמעלַא יוװ ,רענַײר ַא ,רענייש ַא ,רעטנוזעג

 :רעטרעװ ענעגייא יד ןניוא עדלימ ,ענייש ,עטוג ענַײז ןיא ןטַײװדעד

 ַא טימ ןטַײװרעדנופ טרעפטנעעג יז טָאה ..."?לָאמַאכָאנ וטסמוק טנַײה ,

 ווא -- ???סיב ַא הלאש ַא -- לָאמַאכָאנ טנַײה ךיא םוק יאדווא, :קוק

 ,ןיהַא טקוק יז זַא ןעזרעד טשינ לָאז עמַאמ יד ,ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא

 -גנָיי ּוװ ,ןיהַא טקוק עמ זַא ,טנַײּפ טָאה עמַאמ יד ,םידימלת סנטַאט םוצ

 "עטניא ןעלזייר זַא ,תמא ןַא עקַאט טניימ יז !עמַאמ ,ךא ...ןענרעל ךעֶל

 -גנַיי יד ןשיװצ רַאנ ...!ןָא טשינראנ דיז טבייה סע ..,ךעלגניי יד .ןריסער

 זיא ,יוא -- רֶע טְסייה ?בייל --- לגניי סדיגני םעד ,רענַײא- ָאד זיא ךע

 רע לַײװ רָאנ ,?גנִיי ַא םדיגנ םעד יא רע-לַײװ טשינ ...!לגנוו ַא סאד
 נ

 סָאוװ ,עמַאמ יד םייוו סאו ,ךַא !טָאנ ןופ ךאלמ א ,ךאלמ ַא יו םוג זיא
+= 



 .ףפ |ר עט ש6 עד נג עשו דג ַא 9 ב

 אראפ סאו ,בוטש א רַאפ היא אב ןיא סאד םָאוװ ,?ג:ו א ךַאֿפ ןיא סָאד

 ..?ןןענַײז סָאד ןשטנעמ

 "םיֹורַא ןוא ןצרַאה ןיא ךיז ַאב ןטכַארט ?זייר טלַאמעד טנעלפ יױזַא

 ,טכַאנ יד ןעמוק ןיוש לָאז סע ןוא ,ןייגקעוװַא ןיוש לָאז גָאט רעד ןקוק
 קידתבש קיצנייא ריא ןָאטנַא יז טעװ ,רדח סָאד ןוָאלעצ לָאז עטַאט רעד

 -עציס סָאד ןעמענ ,לכעלַאש עטיור סָאד ךיז ףִא ןפרַאװּפױרַא ,עלעדיילק

 ןוא ,טפיוקענ ריא טָאװ עמאמ יד סָאװ ךעלסעטוק יד טימ ?קיטנַאז ענ
 "יד ,רעסיורג רענעי ןיא ,ןיהַא ןייג (!ךיש עצנַאג ןבָאה ךָאנ לָאז יז ןעוו)

 עכעליירפ ,עכיפ ,עטונ ענעי ןשיווצ ,בוטש רעכעליירפ ,רעקיטכיל ,רעכ
 ןיא -- רעטאעט ןיא טכַאנ עצנַאג ַא ףא םענייאניא ייז טימ ןוא ,ןשטנעמ

 / "וו רעד !שינערעקרעביא ןַא ךדַײא טָאנ -- רָאנ םיצולּפ ןוא ,ןַײרַא ןדעדזנ

 "עג יז טָאה רָאי רעטונ רעד ןוא ןגָארט וצ טכַארבעג יז טָאה רָאי רעט
 םעד ךרוד ןוא ןשטנעמ עדמערפ ראפ ןענניז ןלעטש ךיז לָאז יז ,ןסיוטש

 ..!ןדעיױג ריא ןוֿפ ןרעװו ןבירטעגסױרַא

 .ענייו וצ ןָא טכייה ןוא טעב םוצ םינּפ ןטימ וצ טלַאפ לזייר ןוא

 ןטסיוו ריא ףַא ,נעט ןוא ןרָאי עריא ףַא ?זייר טנייוו קַאמשעג ןוא גנַאֿל
 -:עגייוו ןוא .ןעשעג ןיא ריא סָאװ ,סילנמוא ןסיורנ ,ןסיורג ןפַא ןוא ?זמ

  עטַאט רעד ךיז טעשטּפעש גנַאהרַאפ טַײז רענעי ןופ יו ,יז טרעה ,קיד

 טרעה יז .,,ריא רעביא ,םינּפא .טייהרעליטש ךיז ןגירק ,ןעמַאמ רעד טימ

 ...!?סיב ַא ןעזעג וטסָאה ,ןיינ זיא --- ןיינ טנָאז עמ זַא, :?וק סעמַאמ רעד

 -נוא ,לטעב ריא וצ וצ טיינ ,רעקרַאטש ךָאנ ןענייוו ןַא טבייח ?זייר ןוא

 טנייב ,טירט עליטש טימ ,ןוח רעד ילארשי ,עטַאט רעד ,גנַאהרָאפ ןרעט

 לָאז האל ,ליטש ריא וצ טדער ,רָאה יד ריא טעלנ ,ריא רעביא ןָא ךיז

 ןוא עלעזייר ןוא ?זייר, :ןעמענ עסיז עלַא טימ ןָא יז טפור ,ןרעה טשינ

 עלַא וצ ריא טגָאז ןוא ,ןענייוו ןרעההיוא לָאז יז זַא ,יז טעב ,"וינעזייר

 סנלָאװ ,?דיילק ַא ףַא ץיס ןעמעננַא ןגרָאמ ריא טעוו עמַאמ יד ;ןכַאז עטינ

 ,רעקרַאטש ךָאנ טנייוו לזייר ...ךיש ןמפיוק ריא טעו עמ ,?טפַאק א ףָא

 ּפָאק םַאב ךיז טּפָאכ ,גנידצלַא טרעהעג טָאה סאו ,האל זיב ,גנַאל יוזַא

 רעב ,,,'!ךיז יז טכעטש טָא !ךיז יז טננעה טָא, :ןעַײרש ןָא טבייה ןוא

 -וולםיונוצ דיז טעוװו עמ ,ליטש ןַײז לָאז'ס ,ןוח רעד ילארשי ריא אב ךיז

 ,ירשעג א ןיא עטנזח רעד ַאב זַא ,םינכש יד אב ןעמ טרעהרעד ...!ןפ
 8 טונימ א ףֵא טרעוו סע ןוא סעטנכש עכעלטע ףיונוצ עקַאט ךיז ןפיול
 .טשינראנ, -- .?זיא סָאװ ,וינהאל ,ךַײא טימ ןיא טָאנ, ;:רעדימראה

 . ?ןגירשענ, -- ??ןגירשעג ױזַא ךַײא ַאב סָאד טָאה רעוו, --- ,"טשינרָאנ

 -- ,,טכאלעג יױזַא רימ ןבָאה סָאד .ןזיוועגסיוא ךַײא ךיז טָאה'ס !הלילה

 ץשז סָאװ ?טשינ דַײא טלעפענ, -- .!רעטכעלענ רענייש ַא ?טכַאלעג,
 'טנַײרפטוג רַאפ ,וינחאל ,טמַאשטנַײרפטונ רַאט, -- ??ןעמוקענ ריא טַײז



 םס כי 5 ע - ם ו 5 ש 74

  טעליוק עמ ,טניימעג רימ ןבָאה ,טַײרש עמ ,טרעחרעד ןבָאה רימ ,טּפַאש
 : םיאנוש ענַײמ ןיוש ןזָאל ?רימ אב ךיז טעליוס עמ, -- .'דַײא ַאב ריז
 יוזַא ריט רעד ןופ ּפַאלק ַַא ךיז טרעה סע ..."!טָאג ןופ ןרעוװ טעליוקעג
 יז טגָאז --- ,/טנַאװ ןיא ּפָאק ןטימ, ,ןרעטיצ רעטצנעפ יד זַא ,קרַאטש
 וטסָאה ,טנַײרפ טוג, סיוא טזָאל ןוא הליפת רעגנַאל ַא טימ האל דךָאנ
 ."ןפסיב ַא ןעזעג

 ירעטניה ,לטעב ןפַא ךיז ַאב קידנגיל ,?זייר טרעה גנידצלַא סָאד
 -ץניפ ריא ףַא ,נעט ןוא ןרָאי עריא ףַא טייהרעליטש טנייוו ןוא ,גנַאהרָאפ
 ןענעק סאוו ,ןרעטלע עמערָא ַאב ןרָאװעג ןריובעג ןיא יז סָאװ ,?זמ ןרעט
 ריא ָאד ןעגנערברַאפ ףרַאד ןוא ,ןפיוק טשינ ךיש רַאּפ ןייק ןליפַא ריא
 -עלדיז ןרעה ןוא ,טעדַאשט סָאװ ,לּפמעֶל ַא ַאב רעטצניפ רעד ןיא טלעוו
 ןוא גָאט עלַא ךיז ןנירק סָאװ ,סעטנכש יד טימ עמַאמ רעד ןופ ןעַײר
 ךיז ןגירקעצ לָאמַא רעדיוו אמתסמ ןעמ טעוװ ןגרַאמ ןוא ,רעביא ךיז ןטעב
 ןיא טרָאד } ַא ?ןטרָאד ןוא ...נָאט עלַא ױזַא ןוא -- ןטעברעביא ןוא
 ,ַײא .ןעמ טבעל טרָאד .ןעמ טבַאל טרָאד .ךעליירפ זיא טרָאד .קיטכיל
 ןיא עמַאס ?ןעמ טלַאה ּוװ ,רעטַאעט ןיא ןעמ זיא טציא ,.,!ןעמ טבעל
 רעד אמתסמ ּפָארַא ךיז טזָאל דלַאב טָא .ףוס םַאב ןיוש רשפא ןוא ,ןטימ

 -ַצַאה !ךַאמצַאה, :טַײרש ןוא ַאווַארב טשטַאּפ םלוע רעד ןוא גנַאהרָאפ
 -ַאב סע ןזיב ,גנַאֿל ױזַא טַײרש םלוע רעד ..."!ךַאמצַאה !לידסח ַא !ךַאמ
 -עננָא ןַא ,רעטציוװשרַאפ ַא ,רעטעשטומעגסיוא ןַא ,ךַאמצָאה דיז טזַײו
 -זעלק יד ,."לידסח, 8 לָאמ ןטירד םעד טצנַאט ןוא ,דַײרק טימ רעטרימש

 ;טנניז ךַאמצַאה ןוא וצ טעקסעילפ םלוע רעד ,ןליּפש רעמ

 ,פריסח א רימ ןיב ךַאי;

 ".,חאירב עקיטסול ַא

 ,ןפַאלשטנַא ?זייר טרעוו ?דיל ןכעליירפ ןקיזָאד ןטימ

 קיצנַאװצ ןוא טקעז לטיּפַאק

 ײסַאג סטָאג, ףֵא הפרש ַא

 -ענ ךיז טָאה סע זַא ,טכַאנ עבלַאה ךָאנ טַײוװ ןיוש ןעווענ זיא סע

 :סרעטסיולק עדייב עלַא ןופ ןרעה טזָאל

 ..ןםוב !םוב !םוב

 ..!םוב !םוב !םוב
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 א סָאד זיא ,'םוכ, לָאמ ַײרד טרעהרעד עמ זַא ,יטשענעלַאה ןיא
 יזַא ,יטשענעלַאה ןיא הפרש ַא דלַאביװ ןוא ,הפרש ַא זיא'ס זט ,ןמיס

 ײַאר !עמ ,ךיז ןגָארטסױרַא טפלעה עמ ,טָאטש עצנַאג יד ףיונוצ דיז טפיול

 ןיא זיא סרעשעלרעַײפ ןייק םערָאװ .ןייֵלַא אקווד ןוא .תושפנ יד טעועט

 ַאַא טימ ףיולעגנָא אזא רעבירעד טרעוו סע ,ןַארַאפ טשינ יטשענעלַאה
 ןַײז וצ יאדכ יטשענעלַאה ןיא ןיא ןיילַא םעד בילוצ טעמכ זַא ,גנערדעג

 .ךעליירפ זיא'ס ,סעַײנ טםרעה עמ ,טלעוו ַא טימ ךיז טעז עמ .הפרש א ףַא

 טרעהרעד ןעמעלַא ןופ רעיורפ טָאה בוטש ןיא ןזח םעד ילארשי ַאב

 "עג טשינ ריא ןבָאה ןרערט סרעטכַאט רעד .האל עטנזח יד ןעננילק סָאד
 ופָאלשענ גנאל ןיוש זיא ןיילַא ל?זייר שטָאכ ןוא ,ןרעוו ןפָאלשטנַא טזָאל

 ,םיא ןופ ןסייו רעדניק עקידלושמוא רָאנ סָאװ ,ףָאלש ןסיז םענעי טיפ

 ,טַאהעג הטרח טָאה יז .ניוא ןייק ןכַאמוצ טנעקעגנ טשינ ךָאד האל טָאה

 ןוא טרָאװ סָאד ןבעג טפראדַאב יז טָאה יַאֵמַל ,יז ןסע טניה יוװ ױזַא

 וצ ןענַײז ןעקנַאדעג עצרַאװש ןוא תובשכמ ערעטצניפ ,,,| ?ךיז ןרעווש

 ץיה ןיא ןפדָאװעג יז ןבָאה ןוא ןכַארקעג ,ןגילפ ענעסעגעגנַײא יוװ ,ריא

 ריא ךיז טָאה ,גיוא ןַא טכַאמענוצ טָאה יז ןעוו ,לָאמעלַא ,טלעק ןיא ןוא

 ווא רעטצנעפ ןכרוד סיֹורַא ?זייר טגנירּפש טָא--טָא ןא ,ןזיוועגסיוא

 רעטומ עמערָא יד ןוא .,,ןעקנירט ךיז -- ןֹויצ יאנוש -- ךַײט םוצ טפיול

 ןופ שינרעטצניפ רעליטש רעד ןיא ןַײא ךיז טרעה ,ףיוא ךיז טצעז ךעכענ

 ךיז טגייל ,לָאמ ַײרד סיוא יז טַײּפש ,,,"טפָאלש דניק סָאד, ;טכַאנ רעד

 טראפ יז טעוו רעמַאט ,ךיז יז טעשטומ ,קידנצכערק ןוא ,קירוצ קעווַא

 סוק ַא יז טּפַאכ ,'םוכ, לָאמ ַײרד יז טעהרעד םיצולּפ ,ןרעוו ןפַאלשטנַא
 ןופ ּפָארַא יז טננירּפש ,למיה ןטיור קיטש א טעזרעד ןוא רעטצנעפ ןיא

 :ןקערשרעד טשינ ךיז לָאז רע ,ןַאמ םעד עקנעילָאוװַאּפ ףיוא טקעוו ,טעב

 ירֲאנ זיא'ס ;ריד טימ זיא טָאנ ,ףיוא ייטש ?ילארשי !ילארשי ---

 .טצענ עס .טשינ
 ?טצענ גווװ ?טצענ עס ---

 :םיא טקוורַאב האל ;רענעקַארשרעד ַא ףיוא ךיז טּפַאכ ילארשי

 םטָאנ, ףַא ,סָאג רעזדנוא ףַא עקַאט זיא'ס ,טשינ ךיד קערש ---

 זיא'ס ביֹוא ,ארומ בָאה דיא .ןענַאד ןופ טַײוו ,טַײװ זיא'ס רָאנ ,"סַאג

 ןיא טקוק ןוא האל טגָאז --- ,טחוש םעד ןיצנב ןופ חריד עטירד יד טשינ

 "שי ,רעהַא רָאנ םוק !ןגָאלשרעד ךימ טָאה רענוד ַא ,יוא -- ,רעטצנעפ
 .לוש ןופ טַײװ טשינ ,ןענויצנב ןופ חריד עטירד יד ?וטטנָאז סָאװ ,ילאר

 ? איא
 . :רעטצנעפ ןכרוד ןַײא ךיז טקוק ילארשי
 .עטייווצ יד טשינ ביוא ,ארומ בָאה ךיא ?ןטסנָאז ,הריד עטירד יד ---

 .ןֶא ךיז וט רעכיג ,ילארשי !זרָאװעג ךיא ןיב טרעטצנופרַאפ --- 
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 .רעכיג ,ילארשי ,רעכיג ...?ןָאט רימ ןלעװ סָאװ !חלילח לוש יד .ןְלַאפרַאפ
 יג ,ןדלַאה םעד ןליקרַאפ טשינ טסלָאז ,עלײשטַאפ ןַײמ ךיז ףֵא םענ רָאנ

 | !רעכיג ,רעכ

 ןיֹוש ןיא ילארשי .,ןקַאנ ןוא זדלַאה ױזַא האפ םיא טנָאי טסיזמוא

 טּפַאכעג ,רעסאוװלגענ ןסַאגענּפָא ןיוש טָאה ילארשי .קיטרַאפ דלַאב ןיילַא

 זיא'ס ,טגָאזעגּפָא ךיז רע טָאה עליישטַאפ סהאפ ןופ) עטָאּפַאק יד ךיז ףַא

 םעד ןויצנב ןעװעטַאר ןניוב ןופ ל?ַײמ טפיול רע ןוא (ןסיורד ןיא םעראוו

 .לֹוש יד ןעװעטַאר ,טחוש

 יד ןופ רענייא ןזח רעד ילארשי זיא הפרש א אב ןעװעטַאר ףַא

 רעמע ןַא ,ףליה ןצעמע ןופ רָאנ טָאה רע יבא ,יטשענעלַאה ןיא עטשרע

 רע טננירפש ,ןיא טינ סָאוװ רעדָא ,קירטש ַא ,קַאה ַא ,רעטייל א ,דעסַאװ

 -ייא ןַא אקווד ילארשי זיא יױזַא .שפנ-תריסמ טימ שממ ןַײרַא רעַײפ ןיא

 ,רובנ ַא רע טרעוו ,הפרש ַא וצ טמוק רָאנ ,נילפ ַא ,תוינחור ַא ,ךַאז עלעד

 ךיז ןקיטולבעצ ןוא ןביוש ןעצ ןגָאלשסיױא ,םירונגבש רובנ ַא ,דלעה ַא

 טעגרהרעד ףַא ךַאד ןפַא ןרעטעלקפיורַא ,עטָאלב םיא ַאב זיא -- טנעה יד

 םיא יז טזַאל .סָאד סייו האל .טשינרָאג ַא םיא .אב זיא -- ןרעװ וצ

 וצ טנעַאנ ױזַא זיא'ס זַא ,טציא טרפכבו ,ךָאנ םיא יז טייג .ןיילַא טשינ

 וצ האל טגָאז -- ??דניק ןטימ רעבָא ןעמ טוט עשז סָאװ, ...!לוש רעד

 ןוא ,ןפרָאװעצ טגיל יז יװ ,ןַײא ךיז טקוק ,ןעלזייר וצ וצ טיינ ,ןיילַא ךיז

 רעד טימ רעביא יז יז טקעד ,טפָאלש יז קַאמשעג יװ ,ןַײא ךיז טרעה

 רימ ,ןָאטנָא ןיא ךעבענ ןרָאװעג ןפָאלשטנַא, :טייחרעליטש טנָאז ,ערדלָאק

 טשינ הפרש .רעד וצ ןייג דיז טזָאל ןוא -- ,,,"רענייב עריא רַאפ ןַײז לָאז

 ,קירוצ דלַאב ןוא -- קוק ןבלַאה ַא ,קוק ןייא ,ןָאט קוק ַאזַא רעמ

 ןופ ןײנקעװַא ןעמ ןעק יוז ,ױזַא רָאנ דיז טדער סע -- ?קירוצ דלַאב

 יֵנֲא ןרעביא ךַאד ןייא ןופ טפרַאװ ןוא טקַאנק רעַײפ סָאד זַא ,הפרש א

 וצ ןוא ,טַײװ גונעג ךָאנ זיא הריד סטחוש םעד ןויצנב וצ ,תמא ?ןרעד

 ןיא ּוװ) רעקעב רעד רׁשֲא לַײװרעד טנערב ןענערב ,יַאדװַא לוש רעד

 דִיי ןייק ןיא רעקעב רעד רֶׁשֲא ?ןכ-םא ,ונ ,(!לוש יד זיא ווו ןוא רֶׁשֲא

 ,לָאמ ?לפיוו טנַאזעג םיא טָאה עמ ,קידלוש ןיילַא ןיא רֶׁשֲא ,תמא ?טשינ

 רעטּפָא ?סיב א ןעלסיירט לאו ןוא סעינשזעל יד טימ טיהעג ןַײז לָאז רע

 סָאװ .קילנמוא ןַא םיא ךרוד ןַײז לָאמַא טעוו'ס םערָאװ ,ןעמיוק םעד

 םעד רָאי עטונ סָאד טפַאכ !טליּפשרעד ךיז רע טָאה ?רעקעב ַא טרעה

 טנערב ,ןטַײז עלַא ןופ טנערב יז ,ןלַאפרַאפ ןיוש זיא הריד ןַײז ;רעקעב

 עשידַיי םורַא ןוא םורא ?םינכש יד טימ רעבָא ןעמ טוט סָאװ .טכיל ַא יו

 ןייא .םענייאניא טקורענפיונוצ ןוא ,ןעלדניש טימ ןוא יורטש טימ ,רעזַײה

 ."םַאג םטָאנ, ,סַאנ עצנַאג יד קיטרַאפ ,ַאחַא -- םניילק .ַא עלעטניִגְו

 םורֶא סָאװ ,רַעְזַטה יד ֹוצ ןַאטעג םָעְנ ַא ךדיִז טָאה םֶלֹוע רעד זוא



 ןיק
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 ,קירטש ןנַארטעג ,קעה טכַארבעג ,סרעמע ךָאנ ןפָאלעג .רעקעב םעד רשֲא

 םעד רעביװשמ וצ ףיױרַא זיא ןזח רעד ילאדשי ןא .סרעטייל טּפעלשעג

 "דנַארב רעטינעג ַא יװ טעװעדנַאמָאקעג ןטרָאד ןופ ןוא ,ךַאד ןפַא בצק
 סבצק םעד ןַא ךיז טמענ טָא םערָאװ ,ףליה ןבעג םיא לָאז עמ ,רָאיַאמ

 םעד לאומש בר ךָאנ ןוא ,בר רעד לאומש בר טיינ בצק ןכָאנ ןוא ,חריד

 ןוא םחוש רעד ןויצנב טיינ ןייד םעד חנ ךָאנ ןוא ,ןייד רעד חנ טיינ בר

 יזַאד יד טסייה טסיזמוא טשינ -- לוש יד טיינ טחוש םעד ןויצנב ךָאנ

 ... סָאג סטָאנ, םַאֹנ עק
 עג ןטימ יירשענ ןטימ ףיולפיונוצ רעד ןעוֶועֶג רעבָא ןיא סיורג וצ

 סבצק םעד רעב-השמ ןופ לוק סנזח םעד ילארשי ןכרָאה לָאז עמ ,רעדליּפ

 ,ּפָארַא ךַאד
 "נומ האל עטנזח יד םיא וצ ןנירשעג טָאה -- !רימ ןיא ייוו ---

 ?ןלוג ,וטסוט סָאװ -- טנעה יד טימ םיא וצ טכַאמענ ןוא טנטַײװרעד

 וצ טייג םע ,רעסעמ ַא ןָא ןדלַאה םעד ןלױױקּפָא הלילח ךיז טסעוו 'וד

 ,,,ןםיאדונ-םימי

 ךָאנ טָאה עמ .ןפארטענ טָאה רע יוװ יױזַא -- ןזח רעד ילארשי ןוא

 םענופ ןגָארטוצסיורא טייקמערַא ?סיב עצנַאפ סָאד טאהעג םַײצ טשינ

 רשֲא ֹוצ רעבירַא ףרָאװ א ןבעגעג ןיוש ךיז רעַײפ סָאד טָאה ,םינכש סבצק

 זיא'ס ןוא ,חריד סבצק םעד רעביהשמ ףַא ךַײלנ כוטש סרעקעב םעד

 ;םלוע ןשיווצ דלאוועג ַא ןרָאװעג

 ..וןזח רעד !ןזח רעד ---

 קיצנַאװצ ןוא ןביז לטיּפַאק

 טלעטשרַאֿפ טדער ריאמ-םולש

 ?ןעלזייר וצ ,רעטכָאט סנוח םוצ טאהעג ,רענייטש ַא ,ןעמ טָאה סָאוװ

 ,ףיוה ןיא ןשטיװָאלַאטַאר ינעב ַאב יז טניילענקעוװַא ןוא לדיימ ַא ןעמונעג

 רועש ַא ןָא ,רעה ןוא ןיח םוא ךיז ןעיירד רעבַײוװו ןוא .רעצעלק יד ףַא
 -עג א טניל לזייר וו ,ץלָאה םוצ לָאמעלַא וצ ןעייג רעבַײוװ יד ,רעבַײװ

 :רערעדנא רעד אב ענייא ןגערפ ןוא ןַײא ךיז ןקוק ,ןָא ךיז ןגייב ,ענעדנוכ

 ..טנערפ סע ,טנערב סע --- .,,,?טנערב סע;

 -ערברַאפ וצ יז ךיו ןעמ טבַײלק עשז ןיוש ?ןטַײדַאב סָאד לָאז סָאװ .

 טנעה ןדנובעג ןיא יז .טשינ יז ןעק ,ןייטשפיוא ליוװ יז ,,,?סָאװרַאפ ?ןענ
 ןניוא יד ןיא ,ץלַאה סָאד רוא רעטנוא טקאנק סע יו ,טםרעה יז .סיִּפ ןוא
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  טסַײרעצ ,תוחוכ עלַא טימ ןָא ךיז יז טמענ ,טייקיטכיל עטיור ַא טנַאלש

 "נָא ןצנאג םעניא ,ךיז ַאב זיא יז -- ףיֹוא ךיז טּפַאכ יז ...ןוא קירטש יד

 סע, :יירעדערעג ַא טימ יירעפיול ַא -- ןַײא ךיז טרעה יז ,?טעב ןפָא ,ןָאט
 סַאג עצנַאג יד -- רעטצנעפ ןיא קוק ַא טּפַאכ יז ..."טנערב סע ...טנערב

 ,רעַײפ שילעה ַא טימ טכַײלַאב ןיא ?מיה רעד .ןטיור טימ ןסָאנַאב ןזיא

 -שינ -- ןטַאט םעד טפו- ,ןעמַאמ רעד טפור ל?זייר .ןשטנעמ ןפיול סע ןוא

 ןיוש זיא ?זייר ןוא -- טונימ ַא ךָאנ ,,,?סָאד טסייה סָאװ ,רענייק ָאט

 ,ןסיורד ןיא

 טעקַאנ ַא טימ .ריט רעד אב לזייר ןייטש טבַײלב עטפושיכרַאפ ַא

 לכעלַאש עטיֹור סָאד .ןניוא ענעפַאלשרַאפ-בלַאה יד יז טלעטשראפ לטנעה

 ןופ ,ּפָארַא רָאה ענעטכַאלפרַאפ טשינ יד ןופ טשטילנענּפָארַא ךיז טָאח

 .ךעלעכיש ענעטָארטעגסיױוא רַאּפ ַא סיורַא ןקוק עלעדיילק ןסַײװ ןרעטנוא

 -שילעה םענופ טכיל םעד טימ ןסָאנַאב יז טרעוו ּפָארַא זיב ןביוא ןופ

 רעקידרעַײפ רעַײנ ַא טימ ןענַײש ןַא טבייה ?דיימ סָאד ןוא ,למיה ןטיור

 -ּםָארא ןנַאו דיז טעוו רעוו ,ןעמענרעטנוא ךיז טעוװ רעוו רָאנ ...טייקנייש

 עקידנענַײש-רעַײפ עצרַאװש סָאד טָא ,דלימענ ענעטלעז סָאד טָא ןּפַאכ

 -קעב עקידווענח-ץרַאװש יד טימ ,רָאה ענייש ענעפרַאוװעצ יד טימ ?דיימ
 טימ ןוא ,?מיה ןטיור-שילעה םענופ טבראפאב ךיז ןבָאה סָאװ ,עריא ךעֿכ

 סָאו ,ךעלנייא ענעפַאלשרַאפ-בלַאה עשירענַײניצ עקידנעילנ עצראווש יד

 טימ ,לקנוט ,ןייש ריא ןופ סורַא ןטכַײל ןוא ןדנוצעגנָא ריא ךיז ןבָאה

 ןוא ?למיה-טכַאנ ןלעקנוט םענופ ןרעטש ייווצ יוװ ,םינּפ ןסָאנַאב רעַײפ

 -ַאװ רעקיזָאד רעד ןיא "טָאג סטָאנ, ןלָאמוצּפָא ףַא ןברַאפ ןעמ טמענ גוו

 ,למיה ןטיור-שילעה ַא טימ ןגיוצעגרעביא ,טכַאנ-רעמוז רעליטש רעמער

 ,ןשטנעמ יד ןופ רעמינּפ יד טימ ךעלזַײה יד טימ טָאטש יד טכַײלַאב סאו

 ןכַאמ ,ןרעדליּפ ןוא ןעַײרש ,םענייאניא ףיונוצ ךדיז ןבַײלק ןוא ןפיול סָאװ

 ..(םידש עקידנצנַאט יוװ ,ןטַײװרעדנופ סיוא ןעעז ,טנעה יד טימ

 !ןעמַאמ רעד הכמ ַא ?רָאג ןייֵלַא ענייא !עלעצעק ,טנוװַא ןטוג ַא ---

 טרעהרעד .ןטרָאד זיא טָאטש עצנַאנ יד ?םתסה-זמ הפרש רעד וצ קעווַא

 ַא ןייג ףרַאד עמ ,טנַאזעג דלַאב רימ ךיא בָאה ,?סַאג סטָאנ, ףֵא חפרש ַא

 קילג ןבעג ױזַא רימ לָאז טָאנ ?ןזח םַאב סעּפע ךיז טרעה סָאװ ,ןַאט קוק

 !החלצה ןוא

 טרעבלַא זיא סָאד זַא ,ןענעקרעד וצ רעווש טשינ ןיא ןוש5 ןכָאנ

 -נַאקַאב רעטונג רעזדנוא ,טנַאטוידַא-לנילפ ןוא טנַאה עטכער סקַאּפושטש

 | .סישטווַארומ ריאמ-םולש רעט

 .ןקָארשעגרעביא טשינ אקווד םיא רַאֿפ ?זייר ךיז טָאה לָאמ סקיטציא

 :ןשטנעמ ןטנַאקַאב ַא ןעזרעד טָאה יז טָאוװ ,טיירפרעד ךיז טָאה יז ,אברדא

 ?טנערב סע רעוו ,רע סייוו רשפא
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 .טנערב סע רעוו ,ןנַאז טשינ ריא ןעק ריאמ-םולש

 סאקפנ עסיורג א .תולד ןוא למיג ןוא זייב ןסיוו יױזַא ךימ לָאז =

 טפיול עמ עז ךיא ?סודדוט יצ ,לקָאי יצ ??לרעמש יצ ,לרעב יצ :רעװ הנימ

 סאוו ,השעמ יד ןיא סָאװ ,עלעדיימ ,רעסעב רימ גָאז .דיוא ךיא ףיול ---
 ,טכבוזעג ךיד בָאה ךיא ?רעטַאעט ןיא טנַײה זדנוא ַאב ןעוועג טשינ טסיב
 ,ךדימת ריד טימ טציז סָאוװ ,קיּפמעּפ םענעי ןבענ ןניוא יד טימ ,עלענייפ

 ,בורח הלילח טסיב ,טניימעג ןיוש בָאה ךיא .ןעניפענ טנעקענ טשינ ןוא

 ?קילנמוא ןַא סעּפע ױזַא רעדא

 -ענרעביא טָאה יז גָאט ַא רַאפ סָאװ ,לוייר ךיז טנַאמרעד ַאד טשרע

 יז ןוא ..ןרערט ןוא סָארדרַאפ ,תורצ ןֹופ טכַאנ ַא רַאפ סָאװ טימ טבעל

 .ןשטנעמ םעד טָא ךיז טעיורטרַאפ יז רָאנ ,טוט יז סָאװ ,טשינ ןיילַא סייוו

 יד יז טָאה סָאד זַא ,רעטרעוו עצרוק ןיא תמא ןצנַאג םעד םיא טלייצרעד יז

 טָאה יז סָאװ ,רַאפרעד רשפא ,סָאװרַאֿפ טשינ סייוו יז ,טנרעלעגנָא עמַאמ

 ...2םלוע-לש ונובר , םעד ןטַאט ןטימ םענייאניא ןעגנוזעג ייז רַאפ

 "עצ --- !ַאכדַאכיַאכ -- סענַאבָאבַאז עשידִיי ?רָאנ זיא סָאד טָא --
 טלַאֿפ ,לרעטכעלעג קירעזייה ענבירד ַא טימ קישטווַארומ ריאמ ךיז טכַאל

 ןטימ רע טלקַאש קידנרעױדַאב ןוא ןַײרַא ןַאט ןטסגרע ןַא ןיא דלַאב ןַײרַא

 -ירב אזא זַא ,ןרָאי יד זיא ייוו ןוא ךָא זַא --- ;ײברעד קידנצפיזוצ ,ּפָאק
 ןשיווצ ,עטָאלב רעטשענעלַאה רעד ןיא ,ָאד טָא ןרעגלַאװ ךיז ףרַאד טנַאיל
 -פע עשיטַאנַאפ ַאב ןוא ,ןצעש וצ םיא יוװ ,טשינ ןעייטשרַאפ סָאוװ ,תויח
 ..ךיז טניפעג קילג סדניק רעייז יו ,טשינ ןייֵלַא ןסייוו סָאװ ,ןרעט

 טימרעד טניימ ,ךעלטננייא ,סָאװ :םיא ףַא ןניוא יד ףיוא טבייה לזייר
 ..לשטנעמ רעד טָא

 טא ןענניז טרעהעג ךיד בָאה ךיא סָאװ ,טונימ רעטשרע רעד ןֹופ ---
 "אר, ןעננוזעג טסָאה וד -- ?ירפרעדניא טלמונַא וטסקנעדעג -- ,ָאד
 ;:טנַאזעג דלַאב ךיא בָאה -- ,ןעננוזעג וטסָאה "ןעלדנַאמ טימ סעקנישז
 טָאנ --- ,/ דנַאל-ענַאדַאמירּפ ןופ ענַאדַאמירּפ עתמא יד ,יז זיא סָאד טא;
 ,החלצה ןוא קילנ ןבעג ױזַא רימ לָאז

 :רעטַײװ טדער רע .טַארוקַא טשינ ךָאנ םיא טייטשרַאפ ?זייר
 ןטימ ןעגניז טלעטשעגקעװַא ךיד טסָאה וד זַא ,טסעומש רעוו זוא ---

 ןפַאשַאב זיא לדיימ סָאד, :טנַאזעג ךיא בָאה ,"םלוע-לשדונובר, םעד ןטַאט
 ."!רעטַאעט רעזדנוא רַאפ טָאג ןופ ןרָאװעג

 ...?ריא --
 םָאד זַא ,טליפ יז ןוא ,טונימ רעד ןיא ןדערסיױרַא טשינ לזייר ןַאק רעמ

 ,םינּפ ןיא ןַײרַא ריא זיא טולב עצנַאג
 .טשינ רַאט עמ .רָאטקעריד רעזדנוא טנָאזעג דלַאב סע בָאה דיא --

 ףרַאד עמ .ןיכענָאדַאמירּפ ענעדלָאנ ַאזַא ןייג ןריולרַאפ ןזָאל ,םיא ךיא גאז
 ,טלַאוװעג טימ ןענַאד ןופ ןּפעלשסױרַא ,דיא גָאז ,יז



 ם כי 5 ע - ם ו 9 ש 50

 ...?טלַאװעג טימ ---

 םוט קישטווַארומ ריאמ-םולש ןוא ,טשאררעביא רָאנ ןיוש טרעוו ?זייר

 | ;:לעטשּפָא ןַא ןַא טדער ,ךַאז ןַײז

 ןיא ןרעגלַאװ ריז דלַאנ קיטש ַאזַא ןעמ טזָאל ױזַא יו ?ןעד סָאװ ---

 .לעטש ךיא ?טנַאלַאט אזַא ןייג ןריױלרַאפ ןעמ טזָאל ױזַא יו ?עטַאלב רעד

 זופ עלָאר רעד ןיא עניב רעד ףַא זדנוא .ַאב טירטפיוא ןטשרע ןַײד רַאפ רימ

 רעלעדיילק עצרוק ןיא ,"שדוק-תבש, רעדָא ,"תימלוש , רעדָא ,"עלעמילב ,

 ייש יד ןיכעמיטש סיז ןַײד טימ גניז א טסוט וד ןוא ,ךעלעכיש עניילק טימ

 ,ךָאד זיא -- רענײטַאל ןופ רעדָא ןַאמנייפ ןופ ,ןעדַאפדלָאנ ןופ רעדיל עַנ

 ,רעדָא !רענייב יד טימ רעטַאעט עצנַאג סָאד ריד רַאפ הרּפכ ַא ,וטסרעה

 -עג עצרַאװש טימ לגניי ַא רַאפ טלעטשרַאפ רָאנ ךיז טסָאה וד ,ןגָאז רימָאל

 עשירענַײגיצ עקידרעַײּפ ענַײד טימ ףיורַא קוק א טסוט ןוא רָאה עטלזיירק

 . ריאמ-םולש) לשמל ,ױזַא טָא ,"ךַאלעקבַאב עסייה, ּפָא גניז ַא ןוא ךעלנייא

 ןוא "ךַאלעקבַאב עסייה, עמיטש רעקירעזייה-בכַאה ןַײז ףַא ליטש טגניִז

 ;(ריא ףַא טכַאמ סע קורדנַײא ןַא רַאפ סָאװ ,ןעלזייר ףַא טקוק

 וסַאג ןטימ ןיא קיטלַאש 8 ךיא עז טרָאד

 ,טשינורֲאג רע טוט ןעוט

 וטַאֿפ ןוט טסופ םורַא טײג רע

 .טשינ ראט עמ סָאװ ,סעלַא טוט

 ךיוא ךיא יװ ױזַא רע זיא קנַארס

 טײװש ןקיטולב טימ ועװערָאה וצ

 :ךיוה רעד ןיא ןעַײרש ןצ ןוא

 ו סײה ,ךעלעדַײ .ךעלעסבאב עסיײה

 ,עלעקסיּפ ןַײד טימ ןוא ?כלוק ןַײד טימ וד זַא ,דיז טייטשרַאפ'פ ---

 עצנַאג סָאד ךַאד טמענ ,ךַאלעקבַאב עקיזָאד יד קעװַא גייל ַא טסוט וד זַא

 ?ענַײמ המשנ ,ןיינ זַא ,רשפא גאז .טרָא ןפַא הנושמ-התימ א ןַײא םוקילבוּפ

 עגסױרַא טשינ ןענַײז דייר ענַײז זַא ,טעז קישטווַארומ ריאמ-םולש

 ןופ טעלנ ַא ריא טוט ,טנעאנ ץנַאג ריא וצ וצ רע טיינ ,טניוו ןפַא ןפרָאװ

 ייטש רעכעלקירעזייה ןַײז ףִא ריא וצ טכַאמ ןוא לטנעה ןרעביא גנירג רעד

 :עמ

 דיז טסָאה וד סָאװ ,ןעקנַאד טָאג טסגעמ ,סנַײמ עלעגייפ ,וטסרעה --

 . ַא םנטַאט ַא ךיוא זיא ענַאדַאמירּפ עקיטציא רעזדנוא ,טננענַאב רימ טיכ

 ויא לטעטש ןיילק ַא ןופ .וד יו ױזַא ,דַארג ןעמערָא ןופ ךיוא ןוא ,דניק

 עסירטקַא ןַא זיא יז סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ וצ רימ יז טָאה סָאד .ןליוּפ ןופ ,יז

 ַא זיא'ס .ןפיולטנַא ןפלָאהעג ריא ךיא בָאה סָאד .רעטַאעט ןיא זדנוא ַאב
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 ןיילַא רעריא עטַאט רעד ,ןכרָאה סָאד טסנעמ ,השקשינ ,עטכושעג ענייש
 2 האש נ02/ סג גקמקא/ קנאמשש קגמקשא/הנש ע/ טטמטא האש ושמו םאטק/ ןטשמ ןססח === יי י-= {א סם "ר|} ןֹונא

 יי א טאטע עטטעטאא יא וי יא עשרה: יי יי מיש אטייל א ראטע ראק א דרוש .ירשדיהלאליליי א ,ייישייי יב 6 יורי

 ןופ עטכישעג יד ןטַײררעכיא זומ קישטוװַאוומ ריאמ-םולש ,ךדָאש ַא

 רעַײפ םעד ןופ ןטכױלַאב ,סנטַײװ רעד ןופ טעזרעד רע .,ענַאדַאמירּפ רעד

 םוצ ,רעהַא רוניפ א סיורא סָאנ רעטייווצ רעד ןופ ךיז טדַײנש ,למיה ןקיד

 ,לדיימ סנזח ןטימ ָאד טָא ןייטש וצ רעמ טשינ םיא טסַאּפ ,לביטש סנזח

 "עג טעברַאעגסיוא ןיוש זיא סָאװ ,ןַאלּפ ןצנַאג ןַײז ֹוצ ןדָאש םיא ןָאק סָאד

 ךיז רע טננעזעג ,וסיורד ןיא ָאד טָא קידנעייטש ,ּפָאק ןיא םיא ַאב ןרָאוװ
 טימ רעטרעוו רַאַּפ א ןַײרא ריא טפרַאװ ,טנַאה רעד רַאפ ןעלזייר טימ ּפָא

 ;:טלעטשראפ רָאנ ,םַארנ םוצ ,ןונינ א

 עלעדיילק ַא ןבָאה וטסעוו

 ,עלעדיימ גולק ַא ןַײז וטסעוו ---

 סט לא 2

 זיא ,סיױרַא סָאג רעטייווצ רעד ןופ ןטינשענ ךיז טָאה סָאװ ,רוניפ יד

 "אר םענופ דלעה רעננוי רעזדנוא עקַאט רָאנ ,רערעדנַא ןייק טשינ ןעוועג
 ,לבייל ,לדנוז סעשטיווָאלַאפַאר ריבנ םעד ,ןַאמ

 - קיצנַאװצ ןוא טכַא לטיּפַאק

 טקַארמנַא םונימ ןצפופ

 ןַײז ךָאנ ןייג ,ןעלבייל ,דלעה ןננוי רעזדנוא טזָאלעגרעביא ןבָאה רימ
 ןופ טכארט ןוא רעטַאעט ןיא טציז רע יוװ ,טסייה סָאד .היוול רענענייא

 "ויצירפ ןַײז ןרעיודאב עלַא יֹױוזַא יוװ ןוא ,ןברָאטשענ זיא רע יױזַא יו ,םעד
 סָאד .ור רעקיבייא ןַײז וצ םיא ןטײלגַאב ןוא םיא ןענייװַאב ,טיוט ןקיט

 ,רנריר-קירעיורט .יוזַא ןוא קידעבעל-טלוב יױזַא רָאפ םיא ךיז טלעטש דליב

 עסייה ןּפיל ענַײז ףֵא טליפ רע ןוא ,ןצרַאה םַאב םיא טמעלקרַאפ סע זַא
 ,ןוא ,ןעלבייל טנייווַאב לבייל ,ןרערט ענענייא ענַײז --- סנּפָארט ענעצלַאזעג

 ענעצס רעד ףַא סָאװ ,טשינ טעז ןוא טשינ רע טרעה ,רעטַאעט ןיא קידנציז
 רעקידארומ יא טרעוו סע זַא ,ףיוא ךיז רע טּפַאכ טלָאמעד רָאנ ןוא ,ךַיז טוט

 ..,,!ךַאמצָאה !ךַאמצָאה , ;יירשענ א ןוא רעטכעלעג ַא ,שער

 עיורט ענַײז ןופ דלעה ןגנוי רעזדנוא ףיוא טקעוװ שער רעקיזָאד רעד
 ,ןַײרַא טלעוו רעקידעכעל רעד ןיא קירוצ םיא טננערב ןוא תומולח עקיר
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 ווא ןעַײרש ,ןכַאל ,האנה ןּבָאה ,רעטַאעט ןשידִיי ןטימ דיז ןעיירפ ןֹדִיי גוו
 | .טלעוו יד ןַײא- ןגייל ,ןרעדליּפ

 ןשיפַא יד ףַא טקורדעג שוריפב טייטש ױזַא .?טקַארטנַא טונימ ןצפופ,
 ןעמ טרַאנ ןדִיי ַא) ןיוש סייוו םוקילבוּפ עצנַאג סָאד רָאנ .רעטַאעט ןופ
 ,ןיא סָאד טונימ ןצפופ ַא רַאפ סָאװ ,(טשינ

 טנַאז יױזַא --- !קיסַײרד ןופ רעמ סָאװ ,ןצעז ייז ךדיז לָאז תוכמ יד ---
 "רע עטּפַאכרַאפ יד טזָאלרַאפ םלוע רעד ןוא .םוקילבוּפ רעטשענעלַאה סָאד
 ,טפול עשירפ ןּפַאכ רעוו ,ןדער ?סיב א רעוו ,ןסיורד ןיא סיױרַא טייג ןוא רעט
 ַא ןֵא ןטנַאקַאב א רעדָא בורק ַא ןַײרַא רעטַאעט ןיא ןּפעלשנַײרַא רעוו ןוא
 ,ןסילוק יד רעטניח רָאנ ןַײרַא דיז טּפַאכ סע רעוו ןוא ,טעליב

 ייז ןענעבנג טקַארטנַא תעב סָאװ ,עכלעזַא יטשענעלַאה ןיא ןַארַאפ

 סָאד זַא ,ךעלדנעטשראפטסבלעז ,ןסילוק טַײז רענעי ףַא ,ןיהַא ןַײרַא דיז

 רעדָא ןַײרַא טערט ןיהַא ,סָאבעלַאב ןייק ,שטנעמ רעשיטַײל ןייק טשינ טוט

 טשינ טָאה סָאװ ,גנוי-רקפח ַא יױזַא רעדָא ,עכַאלעמלַאב ַא רעדָא ,רעמזעלק ַא

 ,,ךעֿפטפָא ץנאג ןַײרַא ךיז טּפַאכ ןיהַא ,יטשענעלַאה ןיא ןרעווּוצנָא סָאװ
 ,פריט רעדנוזַאב ַא רָאנ ךרוד ,?דנוז סָאבעלַאב םעד ,ןיוש ןסייוו רימ יו
 ,ןפָא סָאר זיא םיא רַאפ רָאנ סָאװ

 ךיז רע טליפ רעהַא ןַײרַא טערט ?בייל רעזדנוא ןעוו ,לָאמעלַא ןוא

 רעד ןופ רעטערב עקידנעלקַאש יד רעביא קידנענַאּפש ,טלעוו רעדנַא ןַא ןיא
 ,טבעווש רע ,טמיווש רע רָאנ ,טייג רע טשינ זַא ,סיוא םיא ךיז טזַײװ ,עניב

 ,ענעַאטעגרעביא יד ךיז רַאֿפ קידנעעז ןוא ,ןטפול יד ןיא םיא טנַארט סע
 ייז יוװ ,ןפיופ ייז יוװ ,סעסירטקַא ןוא ןרָאיטקַא עטרימשעגנָא דַײרק טימ

 םיא ךיז טלעטש ,גניז ַא ,קנורט ַא ,סע ןַא קידנצנַאט ןּפַאכ ייז יו ,ןעגנירּפש

 ערעייז רעביא רע טמענ קידנליוו טשינ ןוא ,ייז ןופ רענייא זיא רע זַא ,רָאפ
 רע זַא ןוא ,סעקמעטסַאּפ ןוא תועונת ערעייז עלַא טימ ךַארּפש רעייז ,גנעג

 עכלעזַא םירבח ענַײז רַאפ רע טזַײװַאב ,ןַײרַא רדח ןיא ןנרָאמ ףַא טמוק
 סָאװ ,םעד ףַא יוװ ,אנקמ רעמ רָאנ ףיורעד םיא ןענַײז ייז זַא ,ןצנוק ענדָאמ

 .לננִיי םריגנ םעד זיא רע

 זיא ,ןסילוק יד רעטניה ןעמוקעגנַײרַא זיא ?בייל זַא ,לָאמ סקיטציא

 טשינ ,ןרָאיטקַא ןייק טשינ ,עניב ןייק טשינ ןעניז ןיא ןנעלעג טשינ םיא

 עסיורנ יד טימ ענַאדַאמירּפ יד ַײברַאפ טזָאלעגכרוד טָאה רע .ןצנוק ןייק
 -םייר ענעשעמ עסיורג יד טימ ןוא ןגיוא עטרימשעגרעטנוא קרַאטש ,עיולב

 יד ַײברַאפ ןפַאלענכרוד זיא רע ,ןרעיוא עריא ףַא ךיז ןעלבמָאב סָאװ ,ךעל

 ןוא לפע ןַא ןופ ךעלקיטש וצ עלַא ןסיבעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עקירעביא
 "עג טשינ טציא זיא ןעלבייל .רעטכעלעג רַאפ השעמ תעב דיז ןעגנַאנגרַאפ

 .ןכַאמצַאה ךעלעקניוו עלַא ןיא טכוזעג טָאה רע .רָאז ןייק ןעניז ןיא ןגעל

 -בק ןֹופ םויטסַאק םעניא ןענעקרעד וצ רעווש ןעוועגנ זיא ןכַאמצַאה
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 ןָאנצבק , :קיטש עטמירַאב סָאד ןעננַאגעג זיא טכַאנרעדּפַא םענעי) ןָאזנצ

 ,"ןאמרעגנוחה טע
 זטקסילפעצ ַא ,םענעפירעצ ַא ןופ ןענַאטשאב זיא םויטסָאק סכַאמצָאה

 ענעסירעצ קראטש ,דעדניליצ ןטערַאבעגּפָא ןטשטיינקעצ ןטלַא ןַא ,קַארפ
 -ַאס ןופ ןזיוה רַאּפ ַא ,רענניפ עטקעטשעגסיױורַא טימ סיפ יד ףָא ןשַאמַאק

 ,לרעש ןיוט יד ,טרָאק ַא --- סעטַאל יד ןשיוװצ ןיא ,סעטַאל עמ

 -|פ םַאב יטשענעלַאה ןיא ןפורעגסיױרַא טָאה לרעש זיוט עקיזָאד יד
 -נצבק סָאװ ,ןָא טונימ רעטשרע רעד ןופ זַא ,ןרעטכעלעג ליפיוזַא םוקילב

 רעד זיא ,טקַא ףוס ןזיב ,ענעצס רעד הַא ןזיוװַאב ךיז טָאה (ךַאמצַאה) ןָאז

 רעַײא רעביא טעב ךיא ,ןעטַאלדַאפ ןוא ןעמענ ,ןבדָאטשעג טשינ ריש םלוע
 ַאזַא סעּפע ןיא סָאד --- ?רעש זיוט רעד טימ םינותחת עטלַא רַאּפ ַא ,דונכ

 ןלופא םענייק ןלַאפעגנַײא טשינ סָאד טלָאװ יטשענעלַאה ןיא סָאװ ,חאצמה

 סכַאמצָאה זיא סָאד זַא זעכיז ןעוועג ןיא םלוע רעד !םורא רָאי טנזיוט ןיא

 ;נילביל םעד טכַאמענ לָאמ סקיטציא ייז ןבַאה ,(!ןשטנעמ עוווַאנ) וטפיוא

 -ַאעט ןשטַײד-שידִוי םענופ רָאטקעריד רעד זַא ,עיצַאװַא ַאזַא ךַאמצַאה

 ,ןַאמ רעגנוה ןֹופ עלָאר יד טליּפשעג טָאה סָאװ ,קַאּפושטש טרעבלַא ,רעט

 .האנק רַאפ ןרָאװעג טקיּפעצ טשינ ריִש ןוא

 "עג טָאה רע ,למיה ןטעביז ןפַא זעוועג ךַאמצָאה רעבָא זיא רַאפרעד

 -םַא ןקיטנַײה זַא ,ךעלמענ רע טליּפש טכַאנרעדפַא ןקיטנַײה זַא ,טליפ

 ,."הרּפכ יד םיא ךָאנ עלַא , ןענַײז טכַאנרעד
 -רַאֿפ רע טָאה ,ןסילוק יד רעטניה דיז ןעיידדמורַא ןעלבייל ןעזרעד

 רַאפ םיא ןעקנַאדּפָא אמתסמ ,ןכַאמצַאה ,םיא רע טכוז סָאד זַא ,ןענַאטש

 םיא טָאה ,ןכַאז עטונ סעּפע םיא רע טנַארט רשפא ןוא ,ןליּפש ןקיטנַײה ןַײל

 ;ןָאטעג ףֹור ַא ךעליירפ ךַאמצָאה

 טעז סָאװרַאפ ?גָאט ןקיטכענ םעד ?וטסכוז ןעמעוו !קיּפמעּפ ,ע ---
 ?ענַײמ חמשנ ,טשינ סעפע ךיד ןעמ

 ,םיא וצ ןנייבנַא ךיז לָאז רע ,טיא טעכ ,טנַײרפ ןַײז וצ וצ טייג לבייל
 .רעיוא ןפַא ךַאז עקיטיינ ַא ןגָאז סעּפע םיא ףרַאד רע
 גנַאל יוװ ןָא ךיז טנייב ,ךַאמצַאה טנַאז -- ?דָארב ץנַאג רַאפ דֹוס ַא ==

 .בלַאה רעד ףַא ןכַאדבענרעביא טשינ ריש טרעוו ,ןעלבייל וצ ןיא רע
 עפראש ענַײז ןיא ,סיוא ךַאמצַאה ךיז טכַײלג ,דוס םעד טרעהעגסיוא

 ןיא ןעלבייל שטַאּפ א טוט רע ןוא ,?רעַײפ ַא ןַא דיז טדניצ ןניוא עקיציּפש
 :עציילפ

 !ןשטנעמ ענַײמ ןופ ןטסיב ױזַא טָא !ביל ךיד ךיא בָאה ױזַא טא --|
 ןוא ץַאלמ ןַײד זַא ,טנַאזעג גנאל ריד בָאה ךיא !רעטרעװ ענַײמ ?ןעד סָאװ

 ..!הנושמ-התימ ַא ןעמעננַײא ךיא לָאז טשינַא .ַא ַאד טָא

 ןאמרעגנוה סעציילפ סכאמצאה רעטניה סיוא טסקַאװ טונימ רעד ןיא
 ,(קַאּפשטש טרעכלַא)
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 : !ךַאמצָאה ,טצַאלּפעצ רעוו ?טצַאלּפ .רעוו ?ץַאלּפ דעסָאװ --

 ַא ךַאמצַאה םיא וצ סיוא ךיז טיירד ,לוק סרָאטקעריד םעד טרעהרעד

 ףֵא רענניפ ןטימ ןָא טזַײװ ןוא דלַאב רעבָא ךדיז טניפעג רע ,רעטרעטיצרַאפ

 :ןעלבייל

 ַא טרָאד ןעמונרַאפ טָאה רענייא זַא ,קיּפמעּפ רעד טָא ,טגָאז רע ---

 ...!טעליב ַא ןָא רעטַאעט ןיא ץַאלּפ

 סעכ אלמ ראטקעריד רעד טרעוו ,"טעליב ַא ןַא, רעטרעוו יד טרעהרעד - -

 א יו ,רעטרעוו עקיזָאד יד ןרעה טשינ ןָאק קַאּפושטש טרעבלַא ,המחו

 ... ןטרָאג ןיא ריזח ַא, :םיא טנַאז עמ זַא ,ןרעה טשינ ןָאק רענטרעג

 "עצ --- !ערעילָאכ ַא ?ריאמ-םולש ץעגרע זיא וו !ריאמ םולש --- |
 ןיוש זיא לבייל רָאנ .ןעלבייל ןניוא יד טימ טכוז ןוא קַאּפושטש ריז טַײרש

 : .ָאטשינ

 קיצנַאװצ ןוא ןַײנ לטיּפַאק

 !המקנ !המקנ !המקנ

 ַא ךָאנ יוװ ,ןגָאז ןַאק ןעמ ,ןפַאלשעג דלעה רעזדנוא זיא טכַאנ ענעי |

 ןַאלּפ ןטעברַאעגסיוא ןקיטרַאפ ַא טימ רע זיא ןרָאװעג ןפַאלשטנַא ןוא ,דָאב

 ןענרעלנַא !דיז ןַײז םקונ ,ןעמ ףרַאד דיז ןַײז םקונ !חמקנ ,חמסנ ,המקנ ןופ

 ,םעלַא רַאפ ןוא ,ןויזב ןרַאפ ןוא ,ץימש יד רַאפ דיז ןענעכערּפָא ,ןטַאט םעֶד

 ,..!םעלַא רַאפ

 וצ ַארַאפ ַאד זיא סָאװ ,ןטכַארט טפרַאדַאב טשינ ?בייל טָאה גנַאֿל

 יּפילַע ,ךַאפנייא ױזַא זיא סָאד זַא ,ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה סע ?ןטכארט

 רָאנ ,דיז טכַאד ,ןיוש ןַאק רעטסַארּפ סָאװ ,טסָארּפ ױזַא ןוא עבטה ךרד

 .ןַײז טשינ

 ;טנַאה רעד הַא ,טגָאז ןעמ יוװ ,ןַאלּפ ןצנַאג םעד ריא טָאה טָא

 עקנעילַאװַאּפ דיז רע טעװ ,ןרעוו ןפָאלשטנַא ןלעוו עּלַא זַא ,טכַאנַאב

 טפַאלש ?בייל ,טעב סריסַאק םוצ רעגניפ ץיּפש יד ףָא ןייגוצ ןוא ןייטשפיוא

 ,רוחב ַא זיא ,"החמשו ןושש, ,ריסַאק רעה ןוא ,רדח ןייא ןיא ריסַאק ןטימ

 טָאה רע זַא ,וליפא ךיז טמירַאב "החמשו ןושש, ,ןפָאלש ביכ טָאה סָאװ

 וושש , זַא ,ןסייוו עלַא רָאנ ,גילפ ַא ןרעהרעד ןָאק רע זַא ,ףָאלש ןגנירג ַאזַא

 סעוװ ,טעב ןטימ ןגָארטסױרַא םיא ןעמ געמ ,ןפַאלשטנַא טרעוו "החמשו

 . רעסַאװ רעמע ןַא טימ םיא ןסיגּפָא ןדַײס ,ןרעה טשינ רע

 "החמשו ןושש, ףַא עסַאק רעה טימ ךיז ןעמ ןָאק ןגעווטסעדנופ , -!

 יָאלַאַפַאר יִנֲעַב עקַאט .שטנעמ רֶעֶנַענייֵא ןָא רֶע זיא ,סָנְטִשרע ,ןזָאלרַאפ
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 ,סנטייווצ ןוא ,דניקרעטסעווש ַא רעדָא קינעמילּפ ַא ,לטנַײרפ ַא סעשטיוו

 טסייה סָאד ,עסַאק יד טיה ןוא ,רעַײרטעג ַא ,רוחב רעכעלרע ןַא טָאלנ רע זיא

 יד ןופ ךעלעסילש יד .טנוה רעטונג א יוװ ,טניל טלעג סָאד וו ,שיִט םעד

 רע זַא ןוא ,סענעשעקדןזיוה יד ןיא ךיז ַאב דימת רע טנַארט ךעלטסעק-שיט
 םורַא טשינ טקוס רע זיב ,שרעדנַא טשינ ךיז רע טנייל ,ןפָאלש ךיז טנייל
 ַא טּפַאכ ,טכַאמרַאפ םונ ןענַײז ייז יצ ,ןדָאל עֶלַא טימ רעטצנעפ עלַא טונ

 כנטַײצַאב טעבננעננַײרא טשינ ךדיז טָאה'ס יצ ,ןטעב יד רעטנוא ךיוא קוק

 ,סנּפָאקוצ ךיז אב ןזיוה יד קעווא רע טגנייל ,סיוא ךיז טוט רע זַא ןוא ,בנג ַא

 ןנעקַא טניילעגקעװַא ךיוא ןעמ טָאה ,ןעלבייל ,לדנוז סָאבעלאב םעד ןֹוא
 ?ןבָאה ארומ סעּפע רע ףרַאדַאב ,ונ -- ?טעב ַא ףַא

 ,ןעלבייל רעזדנוא טקישענוצ ןיילַא טָאנ טָאה ריסאק ןקיזָאד םעד טָא
 םיא טָאה ךַאמצַאה טנַײרפ ןַײז יו .עבטמ יד ןעמוקַאבסיױרַא ןענַאק לָאז רע
 ףרַאד ןעמ, זַא ,דוס א טמיורעגנַײא םיא טָאה ךַאמצַאה ,טנרעלעגסיוא

 "עב ןַײז ץלא טעו ,סרעננילק רעמ סָאוװ ןוא !סרעננילק ,סרעננילק ןבָאה

 ןיוׁש ךיז טָאה ,ןַאלּפ ןטמירַאב ןַײז קידנטעברַאטיוא ,?לבייל ןוא ,,,"!רעס

 ןופ "סרעננילק, יד ריפַאק םַאב סיורַא טמוקַאב רע ױזַא יו ,טלעטשעגרַאפ

 "ווקעג ַא יװ טעּפָארכ ,רעטעגרהעג ַא יו טפָאלש החמשו ןושש ,עסַאק רעד

 ןַײז רעביא טכַאנ רערעטצניפ רעד ןיא טייטש ,?בייל ,רע ןוא ,סְקָא רעטעל

 "וצ ןופ ןזיוה סדיסַאק םעד סיורַא ןעמ טמוקַאב ױזַא יו ,טכארט ןוא טעב

 ,ןשיס םעד רעטנוא טנַאה א רע טנײלרַאפ ךעלעמַאּפ ךעלעמַאּפ ?סנּפָאק
 םיורַא טמוקַאב ןוא זיוה א ךָאנ ךָאנרעד .זיוה ןייא רעורפ סיורַא טּפעלש

 .שיט םוצ וצ רע טייג ,רענניפ ץיּפש יד ףַא ,ליטש ,ךעלעסילש ?טניב סָאד

 ץױַאה סָאד ןוא ,ןרעהרעד טשינ לָאז ןעמ ,טָארט ןדעי ךָאנ ּפִא ךיז טור
 רַאֿפ ארומ ?בייל טָאה ןעמעלַא ראפ יו רעמ .תושפנ-הנכס טימ םיא טּפַאלק

 ןיוש טָאה ?עטלַא , יד ,רדח ןטייווצ ןיא טפָאלש סָאװ ,עבָאב רעטְלַא רעד
 ,טגַאוװ א ךרוד ןעז ןַאק סָאװ ,גיוא ףרַאש ַא ןוא ףָאלש ןננידג ַא ָאי אקווד

 עקידנרעטיצ טימ ןוא ץרַאה קידנעּפַאלק ַא טימ ,ןלירב ךרוד רערעדנַא ןַא יװ
 טנַאה יד עקנעילַאוװַאּפ ןַײרַא טגייל .,?לטסעקשיט סםָאד ףיוא רע טנפע טנעה

 -= טלעגיריּפַאּפ רעמ סָאוװ,) טלענ-ריּפַאּפ עינעמשז עלופ א ןָא טמענ ןוא

 ןטימ רעלעסילש יד קעװא רע טנייל עקנעילַאוװַאּפ ןוא ,(ךַאמצָאה טנָאז
 ןיא סורַא דיז רע טשטילג ןיילא ןוא ,טרָא רעייז ףֵא קידוצ ןזיוחה סריסַאק
 ַא טימ ךַאמצַאה טנַײרפ ןַײז םיא ףַא ןיוש טרַאװ ןטרָאד ...סױרַא ןסיורד
 ףָא ייז לָאז ןעמ ידכב ןוא ...ןַאב רעד וצ ןרָאפוצקעװַא ףַא רופ עטיידגעגוצ

 ערענעש ַא ךַאְנ טרעלקענוצ ?בייל טָאה ,ןנַאיכָאנ טשינ העש רעסייה רעד
 ענַײז ןוא ,םישובלמ עדמערפ ןיא ךעלנייוועג ןָאטרעביא ךיז טעוו רע ,ךַאז

 רע זַא ,ןעניימ ןעמ ןָאל --- ךַײט גערב םַאב ןנײלקעװַא רֶע טעוו רעדיילק
 ווא ןכוז ,רעטַאװ ןיא ןכוז אמתסמ םיא ןעמ טעוװ .,,ןעקנורטרעד ךיז טָאה

 ,יהעְבִׁש םיִא ְךַאנ זציִז עמ טעװ ..,זעניפעג םיא זעמ טעוװ נייַּפ א ןוא ןְכוז
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 ַאמ אמתסמ םיא טעװ ןעמ זיכ ,גנאל יוזא ןנַאלק ןוא ןענייוו טעװ ןעמ

 נָאווצ רעדָא ןעצ ראי ַא ,לשמל ,טַײצ א ןיינקעווַא טעוזס זַא ןוא .,,ןסעג

 ,טסיטרַא רעטמירַאב א ,רעטסגװַאב ַא ןיוש ןַײז טלַאמעד לבייל טעוװו ,קיצ

 ךיוא יטשענעלַאה ןייק סעװַאקעשט ַא ףַא ןרָאפ ןוא עּפורט ענעגנייא ןַא ןבָאה
 טא ןטָאט ןַײז ַאב עקַאט ןשטנעמ א ךרוד ןעננידּפָא ןוא ,רעטַאעט ןְליּפש
 ןַײרַא רעטַאעט ןיא ןטעליב ןָא טָאטש עצנַאג יד ןזָאלנַײרַא ,עלָאדַאטס יד

 -םיוא ךיז טעוו סע זַא ןוא !טליּפשעג טסייה סָאוװ ,ןעז ןעמ זָאל ,אברדא ---
 רעצנַאג רעד טימ עניב רעד ףֵא ןטערטפיוא רע טעוװ ,גנַאהרָאפ רעד ןבייה

 רָאטקעריד רעד ,רע ןוא ,ןָאטעגנַא קיטרַאסיױרג ןַײז ןלעוװ עֶלַא ,עּפורט

 ,ןטנַאילירב ןוא ןטנַאמיד ןיא טקנוטעגנַײא ןטימניא ןייטש טעוװ ,סע טסייה
 -יב רעד ףא ןזַײװַאב ךיז טעוו רע רָאנ יוװ ןוא .,.קַאּפושטש יו ױזַא טעמכ

 ,לבייל ,רֶע ןיא סָאד זא ,ןענעקרעד דלַאב אמתסמ םיא ןעמ טעוו ױזַא ,ענ
 יישעג ַא ןבעג טעוװ רעטָאפ רעד ןוא ,תושלח ןלאפ סיוועג רעטומ יד טעוו

 טעוװ ןטַײז עלַא ןופ ןוא "!לבייל , :עמיטש רעקידרענוד ןַײז טימ סיױרַא
 "ןפבייפ , :הלודנ ַא ןרעוו

 !פבייל !לבייל ְןֵּבייֵל ----

 םעד ןייטש סנּפָאקוצ ךיז ַאב רע טעזרעד ,ןניוא יד ףיוא טנפע לבייל
 ,ריסאק

 ?ןיא סָאװ !חחמשו ןושש ---

 ןטרַאה ַאזַא ןבָאה לָאז שטנעמ א ,ןעזעג טפָאה ?זיא סָאװ סָאוו ---

 .ןקעוורעד טשינ רָאג םיא ןָאק עמ ןוא טקעוװו עמ ןוא םיא טקעװ עמ !ףָאלש
 ,טנערב סע ,ףיוא ייטש

 ,..1טנערב נו ?טנערב רעוו ---

 .ןָא דיד וט .הפרש רעד ףַא קעווַא ןענַײז עלַא .?סָאנ סטָאנ, ףַא ---|

 ןָאק סע ,טכַאד רימ .רעלקעלג עלַא ןיא טגנילק עמ זַא ,העש ַא ןופ ןיוש
 .ןטיוט ַא ןקעוופיוא

 ,ריסאק רעד חהחמשו ןושש ןעלבייל טימ טהנעטענסיוא ךיז טָאה ױזַא

 רע זַא ,טנַאזעגנַא ןוא טקעוועגפיוא םיוק ןייֵלַא סָאװ רָאנ טָאה ןעמ ןכלעוו

 ,בוטש ןופ ןייגקעװַא ךיז ןגעוורעד טשינ לָאז

 ."בוטש ןופ ןיינקעװַא טשינ, -- ןגָאז וצ יױזַא גנירג ראג רעבָא זיא סע
 ןוא ?המרש ַא זיא ןסיורד ןיא זַא ,בוטש ןיא ןציזנַײא סָאד ןעמ ןָאק יו

 -עגסיױרַא ןעלבייל טימ םענייאניא זיא ,חחמשו ןושש ,דיסַאק רעַײרטעג רעד
 ןוא .טנערב סע יװ ,ןַאט קוק ַא רָאנ עלעקטונימ א ףָא טשינ רעמ ןעגנַאג

 -ָאנַאב רעַײפ טימ םעד ןעזרעד ןוא ןסיורד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע זַא
 םיא סָאד טָאה ,רעקעלג יד ןופ "םוכ  םעד טרעהרעד ןוא למיח םענעס

 ןגָארטעגקעװַא טָאה סע ווו ,ןיחהַא קעװַא גָארט ַא ןבענעג קידנליוו טשינ

 .ןעלבייל ןייא ץוחַא ,טכַאנ רענעי ןיא ןעמעלַא
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 ךיז טָאה רע .טרָא רעדנַא ןא ןיא ןגָארטעגקעװַא סָאד טָאה ןעלבייל
 ,ןזח םעד ילארשי וצ ןַײרַא רדח ןיא רעודפ ןָאט קוק ַא ,סטכער ןעמונעג
 ןסייוו ןוא ךָאנ ייז ןפַאלש רעמָאט ,ייז ןקעוופיוא ,רעטצנעפ ןיא ןּפַאלקנָא
 ."סָאנ סטאנ, ףא הפרש ַא ןיא'ס זַא ,טשינ

 רע טָאה ,בוטש סנוח םוצ ןעגנַאגעגוצ ךָאנ זיא פבייל רעדייא ךָאנ
 ,למיה ןקידרעַײּפ שילעה םענופ ןטכױלַאב ,סגטַײװ רעד ןופ ,ןעזרעד ןיוש
 ַא סעּפע --- ריא ןבענ ןוא ,?זייר רעטכַאט ,סניבר םעד ריט רעד ַאב ןייטש
 ןוא סקניל ןָאטעג םענ ַא ךיז ,ריא ןופ טלײטענּפָא ךיז טָאה סָאװ ,ןיױשרַאּפ
 וצ רעטנעט ןיינוצ ,סיפ ןכַאמ ןעמונעג ךיוא לבייל ךיז טָאה .סיפ טכַאמ
 .בוטש סנזח םעד ילארׂשי

 קיטַײרד לטיּפַאק

 םושיכ ןופ טכַאנ א

 ןעד רע טעװ ,וליפא רָאי טרעדנוח ןבעל טעוו ךלעה רעזדנוא זַא ןוא
 ?"סָאג סטאנ, ףֵא הפרש רעד ןופ טכַאנ רענעי ןסעגרַאפ

 גַײז ןופ ןטַײצ עטסנרע עמַאס יד ןיא ךיֹוא יו ,עטסעב עמאס יד ןיא
 ןבעפרעביא ןוא ןגיוא עטכַאמענוצ טימ ןניל וצ םענעגנא םיא ןיא .,ןיילַא רענייא ךיז טימ טבַײלב רע זַא ,הזה םויה דע רָאנ ןוא .ןרָאי עקידרעטעּפש
 -יב-ךעלסענרַאפמוא ,,רענייש ,רעכעלקילג רענעי סָאמַאבַאנ ןוא לָאמַאכַאנ
 רעוו ,ןעז ןפַאלעג רענעפַאלשרַאפ-בלַאה ַא זיא רע ןעוו ,טכַאנ רעקידפוש'
 ,"טאנ סטָאנ, ףֵַא טנערב

 טבראפַאב ךיז טָאה ,ןּפַאכ ןַאק גיוא סָאד פתיוו ףַא ,למיה רעצנַאג רעד
 רעביא ?ןרעטש יד ןעמוקעגניהַא ןענַײז גוז ,טולב טימ יוװ יױזַא ,ןטיור םיס
 -רַאפ ןענַײז ןוא ןטלַאהַאב ץעגרע יז ייז ןבָאה טייקטיור רעקיזָאד רעד
 רעטַײװ א ןגָארטעג ךיז טָאה סַאג קע ןטייווצ םעד ןופ ,ןרָאװעג ןדנּוווש
 ןוא טניה ןופ ןליב ַא ,ןשטנעמ ןופ ַאה"וה א טרעהעג ךיז טָאה סע ,ךליה
 ךיז ןבָאה טייקיטכיל רעטיור רעד ףַא ,רעכעד עקידנענערב ןופ ןקַאנק א
 ;קלָאװ ןטיור א ןיא ,ןרוניפ עצרַאװש דס ַא סנטַײװ רעד ןופ טליּפשענּפָא
 טָאה סָאװ ,רעטכַאט סניבר םעד ןגיוא ענַײז רַאֿפ ןענַאטשעג זיא טליהעגנַײא
 -יא ןבָאה לָאמנייק ,ןיסעצנירּפ טכַאנ עטפושיכרַאּפ ענייש ַא יו ,ןעזענסיוא
 עטיור-לקניט עריא ןבָאה לָאמנייק .טצנאלנעג יױזַא טשינ רָאה עצרַאוװש ער
 ןגווא-רענַײניצ עסיורג עריא ןבָאה לָאמנייק ,טמאלפענ יױזַא טשינ ךעלקעב
 -טיוא םיא ךיז טָאה סע ןוא ,טכַאנ רעקיזַאד רעד ןיא יו ,טיפנעג ױזַא טשינ
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 טרעוו ןוא ףיוא ריז יז טבייה טָא זַא ,רעַײפ ןופ זילא זיא יז זַא ,טפאמעג

 טייקיטכיל רעטיור רעד ןיא ץעגרע ןרעטש יד טימ םענייאניו ןדנווושרַאפ

 וצ םיא טיצ סע יװ ,טליפ רע ןוא .טכַאנ רעקידפושיכ רעקיזָאד רעד ןופ

 ,רעטנענ ןוא רעטנענ ריא

 םורַא דיז טקוק יז .סנטַײװ רעד ןופ ךָאנ טנעקרעד םיא טָאה ?זייר ןוא

 ,ןעז ייז לָאז סָאװ ,שטנעמ רעדמערפ ןייק אטשינ זיא'ס יצ ,ןטַײז עלַא ףַא

 צטשינ זיא'ס .ןעז ייז לָאז סָאװ ,שטנעמ רעדמערפ ןייק ָאטשינ זיא'ס .ןיינ

 .הפרש רעד ַאב זיא טָאטש עצנַאג יד ,הפרש רעד אב ןענַײז עֶלַא ,רענייק

 יא םיא יז טיג רעטרעוװ עצדוק ןיא .ןנעקַא טירט ייווצ םיא טייג יז

 רַײז עלַא ...בוטש ןיא ןיילַא ענייא ,.,טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה יז יױזַא יו ,רעב

 "!טנערב רעוו, .,.הפרש רעד אב ןענ

 ןעמ טָאה ךימ .טנערב עס רעוו ,טשינ דיוא סייוו דיא ?טנעדב רעוו ---

 ךיא ןיב ,"סַאג סטָאנ, ףַא הפרש ַא זיא'ס זַא ,טגָאזעג ןוא טקעוועגפיוא

 .רעהַא רַײלנ ןפָאלעג
 .ןַײרַא ןניוא יד ןיא םיא טקוק לזייר

 ?רעהַא דַײלנ סעּפע סָאװ ?רעהַא ךַײלג ---

 וליפא ןעוו םערָאװ ,רעהַא ךַײלג סָאװרַאפ ,טשינ ןייֵלַא סייוו ךיא ---

 ןפָאלעג רעירפ ךיוא ךיא טלָאװ ,"סָאנ סטָאנ, ףַא ןַײז טשינ לָאז הפרש יד

 ,..רעהַא ךַײלנ

 ןַא טימ טּפַאכעגסױרַא דיז טָאה רע זַא ,טליפ רע ,ןייטש טבַײלב רע

 םיא ןופ ּפָארַא טשינ טזָאל ?זייר ,..טיור טרעוו רע ןוא ,טרָאװ ןקירעביא

 !רעַײפ ןפַא ָאד טָא טונימ רעד ןיא סיוא טעז רע ןייש יו ,ךַא .ניוא ןייק

 ןגיוא עדלימ ןוא עסיורג יד ןוא !ךעלקעב יד םיא ןעמַאלפ סע סידווענח יו

 זַא ןַײז ריא טלָאװ רע יװ ךַײלג ,דעלביל ,שימייה ױזַא ריא הַא ןקוק ענַײז

 | .רעדורב רענענייא ןַא ,רענעגייא

 טלָאװ רע סָאװרַאּפ ,ןייטשרַאפ וצ ריא טינ ןוא ךיז טּפַאכרַאפ לבייפ

 ןָאט וצ רע טָאה סָאװ טָאלג ןוא, ..."!טכַאנ ַאזַא ןיא , :רעהַא רעִירפ ןםיול

 ףַא רעזַײה ױזַא יװ ?ןעזעג טשינ רע טָאה סָאװ ?הפרש רעד ַאב ,ןטרָאז

 יד ,סַאג עצנַאג יד ןענערב זָאל ,ןענערב ייז ןזָאל ?ןענערב "סַאג סטָאג

 םימ ןיוש ךיז רע רעק טציא ?ןַא םיא סע טייג סָאװ , וליפא טָאטש עצנַאג

 ןייק טשינ רעמ ןיוש ןיא רע .טשינרָאג .טשינרָאג ןָא טשינ יטשענעלַָאה

 ...?געט ייווצ ךָאנ ,גָאט ַא ךאנ .רעטשענעלַאה

 ;טנַאה רעד ַאב ןָא יז טמענ רע

 סָאד טעװ זדנוא ןשיווצ זַא ,ףכ-תעיקת טנַאה יד ןבעג רימ טסעוו ---

 | .ןגָאז סעּפע ריד ךיא לעװ ?ןבַײלב

 . יױזַא ,טנַאה רעמערַאװ רעסיורג ןַײז ןיא ?טנעה ריא טקירד לבייל ןֹוא

 . "געב ןוא ,טסנרע ןוא ?יטש ריא וצ טגָאז רע ןוא ,רעטַאעט ןיא טלָאמעד יו

 7 :לוק ןַײז ןופ דיז טרעה שינעק
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 .ןענַאד ןופ קעװַא רָאֿפ ךיא ---
 .ןגיוא-רענַײגיצ עקידנעילג עריא םיא ףַא קעװוַא טלעטש יז

 ?ןיהּווװ ---

 רע ןַא רַאנ .ןיהנו -- טשינ ךיוא ןיילַא ךָאנ סייוו רע ?ןיהּגוװ

 "נַאג רעד ףַא טכַאנ טציא זיא'ס יוװ יױזַא ,רעכיז זיא סָאד -- קעווא טראפ

 ,טָאג ןופ ?מיה ַא זיא סָאד יװ ױזַא ,טלעוו רעצ
 זַא ,טליפרעד ?זייר ןוא ,?מיה םוצ ףיורַא ןניוא יד ףַא ןכייה עדייב

 טקוק .,רעטנענ םיא וצ וצ דיז טקור יז .טְלַאק ריא טרעוו הרושב רעד ןופ

 לפיוו .טסנרע ױזַא סָאד טדער רע יװ ,םיא וצ וצ ךיז טרעה ןוא ןַײא דךיז

 טלָאמ סע .טסנרע ױזַא םיא ןעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ יז טָאה ,םיא ןעק יז

 ,רעסיורג ַא ןרָאװעג ,ןסקַאװעגסיױוא לָאמַאטימ ןיא רע זַא ,סיוא ריא ךיז

 ;טרעטיצ לוק ריא יו ,ךיז טרעה סע ןוא ,םיא טנערפ יז

 ?גנַאל ףַא --

 .קיבייא ףַא ,קידנעטש ףַא ?גנַאל ףַא ,טסייה סָאװ ?גנַאל ףַא --

 ךיז ךעז טשינ רעמ ןיוש ,סע טסייה ,רימ ןלעוו ?קיבייא הַא ---

 ?טשינ לָאמנייק

 .טשינ לָאמנייק ---

 סלזייר זַא ,טייקיטכיל רעטיור רעד ןופ ןַײשּפָא םעד ןיא טעז ?בייל

 רעד ַאב לָאמַאכָאנ ןָא יז טמענ רע ןוא ,סַאלב טרעוו םינּפ ?קנוט ןייש

 טלַאק יװ לָאמאטימ ןענַײז רענניפ עריא זַא ,םיא ךיז טכַאד סע ןוא טנַאה

 רעבָא ןָאק רע ,קעװַא טראפ רע סָאוװ ,גנַאב םיא טוט סע ןוא ,ןרָאװעג

 רע ןוא ,ןלַאפרַאפ -- דַאז עטכַאמענּפָא ןַא ןיוש ,ןפלעה טשינרַאג וצרעד

 רע ןיהנוו ,דוס ןקילייה ןַײז ,דוס ןַײז ריא ןעיורטרַאפ וצ ךיז טסילשטנַא

 ?זייר ןוא ,.,,טרָאפ רע ןעמעוו רעביא ןוא טרָאפ רע סָאװ בילוצ ןוא טראפ

 ַא סורַא טזָאל ןוא סיוא םיא טרעה ןוא ןַײרַא ןניוא יד ןיא םיא טקוּק

 .ץפיז ןננירגנ

 ?טשינ טסליוװ וד, ;:ןגָאז ןלעװו ריא טלָאװ רע יוװ ,דיא ףַא טקוק ?בייל

 =. ?ןעקנעב טסעוװ וד ;נָאז ?ןעקנעב טסעוו וד

 רַאנ םיא זיא יז !סָאד טשינ ,סָאד טשינ ,ןיינ, :טיור טרעוװו ?זייר

 טראפ ןוא רע טמענ ,םייה רעד ןופ ןרָאפקעװַא רע ליוװו ,9שמל ,טָא ,אנקמ

 יקעװַא ןוא ןבייהפיוא דיז ןלעװ ןווּגרּפ ,רעגייטש ַא ,יז זָאל ,ונַא ,קעװַא

 ךיוא רשפא יז טלָאװ ןענַאד ןופ ןרָאפקעװַא ןוא ?יז ןָאק יװ --- ןרָאפ

 ,םייה רעד ןופ תורצ סָאה רע רָאנ זַא ,טניימ רע ,טלַאװעג רעייז ,םלָאוװעג

 יד טָאה יז זַא ,ןַײז ןַאק ,ןענעבערסיוא ךיז לָאז עמ !ָאהַא ?ןרעטלע יד ן

 ...רעמ ךָאנ רשפא ןוא ,רע סָאװ ,תורצ ענעגייא

 ,גנידצלא םיא רַאפ טלייצרעד יז ןוא .ץֶלַא רעביא םיא טיג יז ןוא

 ,טכַאנ רעקיזַאד רעד טימ גָאט ןקיזָאד םעד ןיא טבעלעגרעביא טָאה יז סָאוװ
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 ןסירעזייה םעד טימ סָאװ-רָאנ טַאחעג טָאה יז סָאװ ,םעומש םעד ןוא
 ."קנערק עטּפעלשרַאפ יד  יטשענעלַאה ןיא םיא טפור עמ סָאװ ,ןיױשרַאּפ
 טלייצרעד גנידצלַא ,רעביא םיא יז טיג רָאטקעריד םענופ רעטרעוו יד ןוא
 יב יי .גנידצלַא ,םיא יז

 רע רָאנ ,ןרָאװעג ןזיא סָאד ױזַא יו ,טשינ ןיילַא סייוו לבייל ןוא
 םעיד ילארשי ןופ ?לעווש רעד ףַא ןסעזעג עדייב ןענַײז ייז זַא ,טקנעדעג
 .טנַאה ןַײז ןיא ןעוועג .זיא ?טנעה שרעדניק ןיילק ריא ןוא .הריד סנזח
 רע ןוא ,טנעה ענַײז טימ לטנעה שרעדניק ןיילק ריא טעלגעג טָאה רע ןוא
 ריא טָאה רע ןוא ,ןפיל עסייה ענַײז וצ לָאמנייא .ןגָארטעגוצ סָאד טָאה

 םיא ןופ ןעמונעגוצ טשינ טָאה יז ןוא .רעגניפ ץיּפש יד טשוקעג ,טשוקעג .
 .ןגוא עסיורג-עסיורג טימ ,ןקָארשרעד םיא םףַא טקוקעג רָאנ ,לטנעה ריא
 טלקניפענּפָא ןוא טילנעג ןבָאה ןגקוא-רענייגיצ עצרַאװש .עסיורג עריא ןוא
 רעקידפושיכ רענייש רענעטלעז רעקיזָאד רעד ןופ ןַײש ןטיור םעד ףָא דיז
 .טכַאנ

 טרַאה יױזַא ,טנעַאנ ױזַא טצעזענקעווַא ַאד ייז טָאה חוכ ַא רַאפ סָאװ
 -רעדניק-קידלושמוא עננוי ייווצ עקיזַאד יד טָא ,ערעדנַא סָאד ןבענ סגנייא
 -סיוא ןלָאז ייז ,ןדייב ןעננוווצעג ייז טָאה חוכ ַא רַאפ סָאװ ?תומשנ עש
 א רַאפ סָאװ ?ךיז טוט ייז ַאב סָאװ ,ץלַא ערעדנַא סָאד רַאפ סנייא ןסיג
 זעוועג ןטלָאוװ ייז יו ךַײלנ ,טנעַאנ ױזַא לָאמַאטימ טכַאמעג ייז טָאה חֹוכ
 ?ןַא ןעוו ןופ ,סייוו טָאנ ,טעדנַײרּפַאב

 חוכ םענעגרָאברַאפ ןכעלרעדנווו םעד רעסיוא ,חוכ רעדנַא ןייק םשינ
 ,טכַאנ רעכעלרעדנווודעלטעג רענעי ןופ

 .ףושיכ ןֹופ טכַאנ ַא ןעוועג זיא סָאד

 קיסַײרד ןוא ןייא לטיּפָאק

 ןעשזדנַאלב ןרעטש -- טשינ ןלַאפ ןרעטש

 רעקידפושיכ רענעי ןיא ןעלבייל טלייצרעד טָאה ?זייר סָאװ ,סָאד

 ַאב ןיא ,לעוש רעד ףא ןזח םעד ילארשי אב ןעייווצ ןיא קידנציז ,טכַאנ
 עריא ,סעַײנ עטנילעננָא ענדָאמ א ,עכעליירפ ַא ,סעַײנ ַא ןעוועג םיא

 .ןַײרַא ןצראה ןיא ךַײלג םיא ֹוצ ?מיוב יוז ןסָאנעגנַײרא ךיז ןבָאה רעטרעוו
 ןיא ,קיזומ עטסנעש יד יוװ ,ןרעיוא יד ןיא ןעננולקענ םיא טָאה לוק ריא

 טכַאנ רעקידפושיכ-ךעלטעג ,רעכעלרעדנוו-שילרעטפיוא רעקיזָאד. רעד

 ,םעד ןוֿפ רעירפ טסווװעג טשינ טָאה רע סאו ,גנַאב םיא טוט סע !ךא;
 רע טעז טציא ,סייו רע סָאו ,טונ ,טלייצרעד םיא טָאה .יז ּסאוו .טוג
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 .ךַאֹז עטרעשַאב א ןיא'ס זַא ,ןעמ טעז טציא .טָאנ ןֹופ זיא'ס ןַא ,םיורַא

 ,תורצ ןבָאה דַײלג םענייאניא עדייכ ןלָאז ייז ,טרעשאב ,םינּפא ,זיא ייז
 םענופ ןרעוו טזיילענסיוא ךַײלנ רעֶבָא ,יטשענעלַאה תולנ םעד ןנַארט ךַײלג

 טא ןופ ,ןענַאד ןופ ןסַײרסיױרַא ךיז ייז ןלָאז ךַײלג עדייב .תולג ןקיזָאד

 .טלעוו רעקיטכיל רעסיורג ַא ןיא ,ןַײרא טלעוו רעַײנ ַא ןיא ,ןיהַא ,ןיהַא ךיִ
 -בול ַײנ ַא .ןבעל ןימ ַײנ א ראנ ןדייב ייז רַאפ ןבייהנָא ךיז טעוו טרָאד ַא

 עדייב ןלעװ ייז .נעוו ןייא ןיא ןייג עדייב ןלעוו ייז .ןבעל קידנענַײש קיט

 ייז ןלעוו עדייב ןוא .ןעגניז --- יז ןוא ,ןליפש --- רע ,ךַאז ןייא ןענרעל

 ריא טימ יז ןוא ןליּפש ןַײז טימ רע -- טלעוו רעד ףָא ןרעוו טמירַאב

 ,"ןעגניז

 רַאפ למיה םעד ,טכַאנ יד טפור ןוא טנַאח ןַײז ריא טיגנ ?בייל ןוא

 רעטקעדַאב רעַײפ טימ ,רעטיור רעד טָא ,טכַאנ עקיזָאד יד טָאג :תודע ןַא

 זדײשּפָא טשינ ךיז ייז ןלָאז לָאמנייק ,לָאמנייק זַא ,תודע ןַא ןַײז זָאל לטיז
 "תעיקת טנַאה יד עדייב ריז ייז ןבעג ףיורעד ףֵא .ערעדנַא סָאד ןופ סנייא

 ,םענייאניא ןַײז ייז ןְלָאז דימת ,דימת זַא ,תודע רעייז זיא טָאנ ןוא ,ףכ

 ןוא ןפערט טשינ ייז טימ ךיז לָאו'ס סאו !קיבייא ןוא קיבייא ,סידנעטש
 םוטעמוא ןוא דימת ,םענייאניא ןזיא -- ןרעוו לנלונמ טשינ ןלָאז ייז גוו

 ןרעוו ,ןסקַאװוסיוא עדייב ןיוש ןלעוו ייז זַא ,טלָאמעד וליפַא ןֹוא ,םענייאנוא

 .יהַא ןענַאד ןוֿפ טשינ ערעדנַא סָאד ןַא סנייא ףךיוא ןעמ לָאז ,עסיורג

 ַאב קידנעטש ןטלַאה ךיז ייז ןלעוו עדייב !טשינ לָאמנייק ,טשינ לָאמנייק

 ןוא .טלעוו עצנַאג יד ןזַײרמורַא םעדכָאנ יז ןלעװ עדייב .רעטַאעט ןייא

 יייק ,רעהַא ןעמוק ךָאנ אמתטמ ייז ןלעוו ,טברעד ןטלַאה ןיוש ןלעוו ייז זַא

 "וצ ,ץורית םוש א ןָא רָאנ ,.רעהַא ןעמוק ייז ןלעוו סיוועג ,יטשענעלַאה

 יד ןרעוו רָאוװעג טעוװ ..,סעמַאמ-עטַאט ערעייז וצ ןעמוק ייז ןלעוװ טסַאג

 -ָאלַאפַאר ינעב ןקוקנא םישודיח ףא ןפיולפיונוצ דיז ןעמ טעװ ,טָאטש
 יז טעו סע טוג יװ ,ךא ,.רעטכַאט טנוח םעד ילארשי ןוא ןוז סעשטיוו

 ףֵַא טעוו עמ ,ןפיולכאנ ייז טעוװ עמ ,ןַײז אנקמ ייז ןלעוװ עלַא !ןַײז טלָאמעד
 ןוא "!רָאּפ עכעלקילנ ,עכעלקילנ סָאד זיא טא  ;רענניפ יד טימ ןטַײט ייז

 ,הלכ-ןתח סעּפע סָאװ ,,,חלכ-ןתח ןַײז יאדויא טלָאמעד ןיוש ךָאד ןלעוו ייז

 ןענַײז הלכ-ןתח םערָאװ ..,ַאכדַאכ ,בַײװ ןוא ןַאמ רָאנ ,חלכ-ןתח טשינ ,ןיינ
 עמ סָאװ ,טכאנרעדפַא ןטשרע םענעי ןופ ךאנ ...גנַאל ןֹופ ןיוש ךָאד ייז
 ..רעטאעט ןיא לָאמ עטשרע סָאד טצעזאב ייז טָאה

 -ַאב לֵאמ עטשרע סָאד זדנוא טָאה עמ ןעוו ,טלַאמעד טסקנעדעג ---

 ?ָאכ-ַאכ ,רעטַאעט ןיא טצעז

 ױזַא קיבייא ןלעוו טלאװ יז .;,,?טקנעדעג יז ביוא ,לסיב ַא הלאש ַא,
 .רעטאעט יו ,רעסיז ןוא רעכיל ןוא רעסעב ןַײז ןַאק סָאװ םערָאװ ,ןציז

 ....?רעטַאעט שידִיי יו
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 ,ונ !טדערעגנָא ערייב ךיז ןבָאה ייז יו ךַײלג !םלוע-לשדונובר ,רַאי
 זַא ,םעד ןופ סיורַא טשינ ןעד ןעמ טעז ?ךַאז סטָאג ןייק טשינ סָאד זיא
 טקוקעגּפָארַא טָאה ןיילא טָאנ זַא ,טַאחעג תונמחר ייז ףַא טָאה ןיילַא טָאג
 ,חילש רעדנַא ןַא רעדנוזאב ןדעי טקישענוצ ייז טָאה ןוא ןביוא ןופ ייז וצ
 -- םיא ןוא ,ריאמ-םולש לזמילש םעד טָא ריא :רעזיילסיוא רעדנַא ןַא
 ,..ןכַאמצַאה

 ,עטכישעג עצנַאג יד ,עטכישענ ענייש ַא ריא טלייצרעד ל?בייל ןוא -|
 יױזַא יו .ךַאמצַאה ןױשרַאּפ ןקיזָאד םעד טימ טנעקַאב ריז טָאה רע יוזַא יו
 רעד ױזַא יו ןוא ,תחא-שפנ ןרָאװעג ,טעדנַײרּפַאב םיא טימ דיז טָאה רע
 טָאה רע ױזַא יו ןוא ,טפָארטשַאב סואימ ןוא טקַאּפעג םיא טָאה רעטָאפ
 ןרַאפ ךיז ןענעכערּפָא ,ןלָאצּפָא ,המקנ ןעמענ וצ ןבעגעג טרָאװ סָאד דיז
 ,..ןויזב

 יוא ,טעבראענסיױא טָאה רע סָאװ ,המקנ ןופ ןַאלּפ ןצנַאג םעד ןוא
 רע טינ ץלַא ,"סרעננילק , יד ןעמוקַאבסױרַא טעוװ רע יױזַא יווװ ,ןליפַא
 סאו .ריא רַאפ טשינ ארומ ןייק טָאה רע .דעלעקערב עלַא טימ רעביא ריא

 -נַײה ןופ ןענַײז יז ןוא רע זַא ,טליפ רע ,סייוו רע ?ןבָאה ארומ רע לָאז

 ריא .ףכ-תעיקת ןבעגענ ךיז ןבָאה ייז םערָאוװ ,סנייא ןָא טכַאנ רעקיט
 ,טרָאד ,ןביוא זיא טָאנ .תודע רעייז זיא טָאנ ןוא .טנַאה ןַײז ןיא זיא טנַאה
 ...גננידצלַא .גנידצלַא טרעה טָאג ,טרעה רע רעבָא ,למיה ןיא

 מיה רעד ןוא ,ןַײרַא למיה ןיא ,ףיורַא ןקוק ןניוא סנדייב ערעייז ןוא
 טונימ עלא טרעוו הפרש יד .רעַײפ יו יױזַא טיור רעמ טשינ ןיוש ןיא
 ןיוש ךיז ןבָאה טָא ןוא .רעליטש -- למוט ןטימ ַאה-וה רעד .רענעלק
 רענייש-ךעלטעג רעקיזָאד רעד ןיא ?מיה ןפיט ןפא ןרעטש ןזיוװַאב רעדיוו

 ךָאנ -- םעדכָאנ .ןרעטש ןייא רעֶורפ .טכַאנ רעקידרעמוז-ףוס רעמערַאװ
 רועש ַא ןא ,ךס ַא ,ךס ַא רָאנ -- םעדכַאנ ןוא ,רענייא ךָאנ ןוא רענייא

 -ערעדנא רעד ,רעהַא ןרעטש ןייא ,ןרעטש יד ,ךיז ןטַײב ייז ןוא ,ןרעטש
 | ,ןלַאפ ,ןלַאפ ייז ,ףיורַא רערעדנַא רעד ,ּפַארַא רענייא .ןיהא

 זוא ,ןעלבייל וצ ?זייר טנָאז --- ...ןלַאפ ןרעטש יד יוװ ,רָאנ עז ---

 יי .ריא טּפָאלק ץרַאה סָאד ןוא ,טרעטיצ לוק סָאד
 ארומ טשינ ףרַאד עמ ?ארומ יז טָאה עשז ןיוש , .ךיז טכַאלעצ ?בייל

 "טננייא ,שטָאכ ,רערעטלע ןַא יוװ ,יז טקַיורַאב ןוא ריא וצ רע טגָאז ,"ןבָאה

 ?ןבָאה ארומ ןעמ פרַאד סָאװ, ,רָאי ַא טימ םיא ןופ רעטלע יז זיא ,ךעל

 וי ....ןעשזדנַאלב ןרעטש ,טשינ ןלַאפ ןרעטש
 ,פבייפ ריא טגַאז -- .ןעשזדנַאלב ןרעטש ,טשינ ןלַאפ ןרעטש ---

 טקינײרענּפָא רעמ לָאמעלַא טרעוו סָאוװ ,?מיה ןפיט ןיא ,ףױרַא קידנקוק

 ךָאנ ןיא ,ּפָארַא ןיהַא ,למיה קע ןייא רָאנ .טייקטיור רעקידרעַירפ רעד-.ןופ

 רעלעה לָאמעלַא טרעוו עכלעוו ,ברַאפ רעטיור-לעה ַא טימ טסעדַאב ?סיב ַא
 עצרַאוװש יד ןוא .זַײװכעלסיב ,זַײװכעלסיב ךיז טיינעצ ןוא רערעטיש ןוא
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 ןסיוטשענפיונוצ ,טרַאּפשעגפיונוצ יוזא ןעוועג רענרפ ןענַײז טָאװ ,ןרוניּפ
 עלַא ןיא ןטײרּפשרעדנַאנַאפ ךיז זַײװכעלסיכ ןָא ןבייה ,טרָא ןייא ןיא עלַא
 טשראקַא ,דלַאב טָא .תולוק עטנעאנ ןרעה ןיוש ךיז ןזָאֿל םע ןוא ,ןטַײז
 ַא טָא ןציז ןעזרעד ייז טעװ עמ ןוא ןעמוּפ ןעמ טעװ ,טשינ -טעז עמ יװ-

 סע שטָאכ ,,,ןייג ןעמ ףרַאד ,ןייטשפיוא ןעמ פרַאד ,,.ריט רעד ַאב ,ַאד
 - ...טשינ ךיז טסולג

 ,טכַאנ עטוג ַא ---
 יי ,טכַאנ עטוג ַא --
 ,ןיהַא ןייג ךיז טזָאל ןוא לעווש רעד ןופ ףיוא ךיז טבייה ?בייל ןוא

 וצ םינּפ ןטימ קירוצ סיוא ךיז טיירד ,ןייטש טביילב ןוא ,חפרש רעד וצ

 יי | יה ;לָאמ ןייא ךָאנ ,לָאמַאכָאנ ןעלזייר

 ,טכַאנ עטונ ַא ---

 ,טכַאנ עטוג ַא --
 שינרעטצניפ רעד ןיא ןדנוושראט טרעװו רע ןֹוא -- ?םיב .ַא ךָאנ

 | | | ,טכַאנ רעד ןופ

 קיפיײרדןוא ייווצ לטיּפַאק

 ךָאװ עטוג ַא

 ,סטכַאנוצ-תבש

 ייא שדוק-תבש ןביל ןטוג םענופ םינמס עטונג עלַא קעװַא ןענַײז סע

 ,יטשענעלַאח
 "עשט ענַײפ יד "סַאנ רעשיצירּפ, רעד ףַא רעמ טשינ ןיוש טעז ןעמ

 טריצַאּפש ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ עטצופענסיוא-ןייש יד טימ םירוחב עווַאק

 -בעלש ַא) שיסור ףַא טדערעג ןוא טכַאנרַאֿפ טעּפש זיב תבש גָאט ןצנַאנ ַא

 .(שיסור יבַא ,סיפ ןַא ןוא טנעה ןָא ,שיסור ןטעגרהעג ןט

 .רעבַײװ ןוא ןדִיי ןייק "קָאנ םטָאנ, ףֵא רעמ טשינ ןיֹוש טעז ןעמ

 ןנַארט רעבַײװ יד ןוא ,סעטָאּפַאק עקידתבש ןיא ןָאטעגנָא -- ןדִיי יד
 + ,(ךעלטנַאילירב יבא --- סעקעוושט) ןרעיוא יד ןיא ךעלטנַאילירב

 ןיא ןליּפש ךיז ןסיורד ןיא רעמ טשינ ןעמ טעז רעדניק עשידִיי ךיוא

 -עננַײרַא ייז ןעמ טָאה גנַאל ןיוש ."רעטַאעט שידִיי, ןיא ,ליּפש רעַײנ ַא
 ריא טימ .ןוו יד טצעזעג ךיז טָאה גנַאל ןיוש .,ןַײרַא רעביטש יד ןיא ןבירט

 קנופ רעטצעל רעד זיא ןרָאװעג ןשָאלעגסיוא .ץנַאלג ןוא טכַארּפ ןצנַאג
 ּכָאד ןטָארטענּפָא ןוא גָאטרעמוז רעבַארַאסעב ןעמערַאװ םענייש .םענופ
 -טשינ-גוו .טנווַא-רעמוז רענאראטעב ןליטש ןעמערַאװ םענייש .ןרַאפ טרָא
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 פארא טלכיימש ןוא טעשטשילב ןוא טכַײל ,ןרעטש א ךיז טזַײװַאב גוו

 | ,דרֶע רעקיבוטש ,רעלעקנוט רעד וצ
 רעד ןיא טייהרעליטש טגָאזענּפָא גנַאל ןיוש ןבָאה רעבַײװ עמורפ :
 ענדַאמ עליטש ַא ןוא ,"בקעי ןופ ןוא קחצי ןופ ,םהרבַא ןופ טָאג, רעטצניפ

 ,שדוס-תבש ןביל, ןכָאנ שינעקנעב ַא ,ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה שינעקנעב
 -צנעפ עלַא ןופ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה דעלרעַײפ עלענ ןוא ,,."ןיהַא טייג סָאװ
 | ,סיורַא רעט

 ןבָאה ערעדנַא .הלדבה טכַאמענּפָא גנַאל ןיוש ןבָאה ןדִיי עכעלרע

 עקירעביא יד טימ ןוא "סוהילא , יד טימ "לידבמח, םעד טנַאזענּפָא ןליפַא

 ןטכער ןיא ,ןגָאז ןטימ ןייא ךָאנ ןטלַאה ערעדנַא ןוא ,תבש יאצומל "תורימז,

 טרעה סע ןוא ,,,"בקעי ידבע ארית לא, ןעקמָאב ןטכער ןיא ןוא ןעגניז
 ַא ןַײרַא ךיז טעבנג סע ןוא .ןגָאז ןקיזָאד םעניא ךיוא שינעקנעב ַא דיז
 ..ןעגניז ןכעליירפ ןקיזָאד םעניא ךיוא ןָאט דעקירעיורמ

 רעװש ,רעוש !הריתי המשנ רעד טימ ןדַײש וצ ךיז רעווש ,רעווש

 .  ..!תבש הכלמ-תב רעביל רענייש רעד טימ ןענעגעזעג וצ דיִז

 א טימ ןזח רעד ילארשי טגָאז -- !דָאװ עטונ ַא !ךָאװ עטוג ַא -

 ,רעטכָאט רעד וצ ןוא עטנזח רעד וצ הלדבה רעד ךָאנ דלַאב ץפיז ןפיט

 טקַאנק ,קינייװנסיוא ןוא ,לוק ַא ףַא ,ןייש "ךל ןתיו, ןגָאז ךיז ןעמענ ןוא

 רלַאב יז טעװ טָא , :ךיז טכארט ןוא ןהאל ףַא טקוק רע .רענניפ יד טימ וצ

 ... ןכַאז עקידעכַאו ערעדנַא ןופ ןוא ךיש ןופ ,טלעג ןופ סעומש ַא ןכַאמ

 יד האל םיא טרעפטנע -- !ךָאו עקידלזמ א ןוא ךָאו עטוג ַא ---
 טקוק יז ,וליפַא ןעניז ןיא טשינ םיא טָאה ןוא ץפיז ַא טימ ךיוא עטנזה
 טכַארטרַאפ ענדָאמ סעּפע טציז סָאװ ,ןעלזייר ףַא ,רעטכָאט רעד ףַא ראג
 .עלעקניוו ַא ןיא ןייְלַא ענייא

 ?ּפָאק ריא רַאפ ןַײז לָאז רימ ,דניק סָאד דניצַא טכַארט סָאװ ןופ ---

 .דניק ריא הַא ץראה סָאד ייו ריא טוט סע ןוא האל ךיז טרעלק יױזַא --

 ןעגנַאגַאב ךיז טָאה יז סָאװ ,ףיודעד הטרח גננַאל ןיוש טָאה האל
 הדיחי-תב ַא טימ, ,..גנערטש וצ ,קידנוזנרי וצ ?סיב ַא רעטכָאט רעד טימ

 סייוו יז ...יֹוזַא טשינ ןעמ רָאט ,רעקיצנייא ןוא ןייא ,רעקידרעטיצ ַא טימ

 ענעלַאפרַאפ ַא רעבָא ןיוש ןיא סע ...טשינ ראט עמ ןַא ,טוג ץנַאנ סָאד
 יאדווא --- טציא ,טסעומש רעוו ןוא .,,,ןּפאכ טשינ קירוצ ןיוש ןָאק יז ,ךַאז

 ,קעװַא טכַאנַאב טנַײה ,ןעמ טגָאז ,ןיוש ןרָאפ ייז .רעטַאעט סיוא ,טשינ

 עצרַאוװש ידְלַא וצ , ,דעלטננייא ,יז טניימ ןעניימ) ..."רָאי עטונ ידלַא וצ ,

 .(...1ךָאוו רעלופ א ףַא ןדִיי ןטלעש יז לָאז יאמל רָאנ ,"רָאי
 קעװַא טראפ רעטַאעט עשידִיי סָאד סָאװ ,גנַאב ןהאל טוט ?סיב ַא

 םַארַארַאט א טימ רעקיצניוו, ;ןדירפוצ יז זיא ?סיב ַא ןוא ,יטשענעלַאה ןופ

 ןעגנַאגַאב דיז זיא יטשענעלָאה --- ,ןייֵלַא ךיז יז טסיירט --- ,טָאטש ןיא
 רעטַײװװ אמתספמ ןיינַאב ךיז ןעמ טעװ ,רעטַאעט ןשידִיי א ןָא רעהַא זיב
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 זַא ,ןסענרַאפ אמתסמ טעוװ דניק סָאד ןוא ,,,!?םיב ַא טרעהעג וטסָאה ,ךיוא

 ַא טבַײלב דניק ַא ..,טלעװ רעד ףא רעטאעט ַא לָאמַא ןעוועג רָאנ זיא'פ

 עֶלַא ןלייהרַאפ ךיז ןלעװ ,ךעלכיש עַײנ רַאּֿפ ַא ןפיוק ריא טעװ יז ,דניק

 ןוא "ןדָאלעמרַאמ , ,םעקרעקוצ וצרעד ךָאנ טסעומש רעוו ןוא ..,ןדנּגוו

 "הצרי-םא ,ןגרָאמ ןגָארט וצ ריא טננערב יז ןעוו ,זכַאז עטוגנ עכלעזַא המודכ
 יקרַאמ ַא ,קיטנוז זיא ןנרַאמ !ריא זיא רענוד ַא ,יוא .,,קרַאמ םענופ ,םשה

 *עגסיוא ןַא ,ןגָאז טְלָאז ריא ,טשינ ךָאנ טָאה יז ןוא ,דירָאי ַא טעמכ ,גָאט

 טייג סע ,ןילארשי ֹוצ ןָאט םענ א ךיז ףרַאדַאב עמ !ןליפַא ןדלינג םענעביר

 .. ןלסיב א טרעהעג וטסָאה ,ךָאוװ ַאזַא

 דאו עכלעזַא ןיא עטנזח רעודנוא ןגָארטרַאפ ןעקנַאדעג עקיזָאד יד

 .עדווירק סלזייר ןַא עלַײװ א ףֵא טסעגראפ יז זַא ,ןַײרַא םיכרד עקידעכ

 ,טַײװ ןיא ?זייר .ָאטשינ ןיא לזייר ,ורוצ יז טזָאל --- ?לזייר ןוא

 ...ןענַאר ןופ טַײוו

 ?ןַײז ןנרָאמ רעבָא יז טעוװ גוװ .ַאד ךָאנ יז זיא לַײװרעד ,טסייה סָאד

 ייז רָאנ .טשינ רענייק ,טשינ רענייק טסייוו סָאד ,ַא ,,,?ןגרָאמ ;ןגרָאמ

 ןופ ןסייוו ןשטנעמ ייווצ ךֶאָנ ןוא .,,לכייל ןוא יז ,טסייה סָאד .ןעייווצ ןיא

 "םולש ,שטנעמ ןַײז ןוא רעטַאעט ןשידִיי םענופ רָאטקעריד רעד ;דוס םעד

 -ןיא טנַײה טשרע ריא טימ טדערענּפָא טָאה ריאמ-םולש רעד טָא ,,,ריאמ

 יו ,טכַאנ רעבלאה ךָאנ זַא ,לוש ןיא ןעוועג ןענַײז עלַא תעב ,ירפרעד

 ,ןיוש סייוו יז ךַא ...יז לָאז יֹוזַא ,ףלעווצ ןגָאלשסיױא ַאנ טעוװו רעגייז רעד

 ,טשינ רענייק רעטַײװ ןוא ,רע ןוא יז רָאנ ןוא ..,!סָאװ ןיוש םייוו יז
 .רטשינ "על ייק

 יז רעכלעוו ןופ ,ךַאז אזַא סייוו 'ז סָאװ ,האנח ריא טוט סע ןוא

 ךיאמ-םולש !הווצמ א !ריא ףָא חווצמ ַא .,.זסיוו וצ ןַא טשיִנ טבייה עמַאמ

 "דַאפ ןוא ?דיימ א ןעמענ טלאזעג טשינ יז טָאה , ;טנַאז רע ,טכערעג זיא

 עלענייפ ַא טלאה עמ יו ,יז ןטלַאה ,ןיילַא ענייא ,בוטש ןיא יז ןסילש
 "וצמפיוא טשינ פאק ןייק ,טונימ עַײרפ ןייק ,"עלענַײטש ַא ןיא ןסָאלשרַאפ

 !טשינ קוק ןיהַא !טשינ יינ רעטַאעט ןיא !טשינ גניז עדמערפ רַאפ !ןבייה
 ?עצַאמ-עטַאט וצ עטפיוקרַאפ ,סעּפע ןעמ ןיא סָאו ,, ...!טשינ ייטש טרָאד
 יא ןוא ריאמ:םולש טנַאז ױזַא ...?סָאװ רעדָא ?ייז אב ןעמ ןיא טכענל

 יד זַא ,ירפרעדניא ןורַאפ ,,םשהדהצרי-םא .ןיטכערע רעייז ,טכערעג
 וניױלפענסיױרַא זיא עלענייפ סָאד, זַא; ןעורעד ןוא ןייטשפיוא טעװ עמַאמ

 ..ןןענייו יז טעוװ ,יוא !ןבָאה חטרח יז טעוו ,יוא --- ?עלענַיטש םענומ

 טלאמעד ןיוש ריא טעוו כע ,טעּפשיוצ ןַײז טלאמעד רעבָא ןיוש טעוװ סע

 ...ךאוו עקידלזט ַא ןוא ךָאװ עטוג ַא .ךָאו עטוג ַא ןַײז

 עמאט רעד, ,ןטַאט ןפַא ,םענייא הא רָאנ ץרַאה סָאד ריא טוט ייוו
 טימ ,טַאהעג ביל ױזַא יז אה רע ..תונפחר א אי זיא םיא ףָא -- ךעבשנ
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 רָאנ ,דעטָאפ ַא טימ דניק ַא יו טשינ ,טנעָאנ ױזַא ןעוועג דימת יז זיא םיא .
 הכונח ןליּפש םיא טימ טעוו רעוו .רעדורב ַא טימ רעטסעווש ַא יו םעמכ
 ןופ ןמוקיפא םעד חסּפ םיא ַאב ןענעבננסורַא טעװ רעװ ?"?דיירד, ןיא
 טעוװ רעוו ?תועובש ףא סנירג ןסַײרנָא םיא טעװ רעוו ?ןשיק רעד רעטנוא
 םיא טימ ןענניז טעוװ רעוו ןוא ?ןַײרַא ?וש ןיא חרות- תחמש םיא טימ ןיינ

 ,..?תורימז

 -תבש ךָאנ יז טנעלפ גנַאל טשינ טשרע יוװ ,ךיז טנַאמרעד ל?זייר ןוא
 ןכַאז עשידִיי טַאלנ ןוא "סוחילא , יד םענייאניא ןטַאט ןטימ ןעגניז סטכַאנוצ

 -תעב עמַאמ יד ןוא ,טנרעלענסיוא יז טָאה עטַאט רעד סָאװ ,דעלקיטש ןוא

 ,ייט ןכַאמ ןוא ?רָאװַאמַאס סָאד ןזָאלבעצ טנעלפ השעמ

 ,סטכאנוצ תבש עלַא טעמכ ןעגניז ייז ןנעלפ ,לזייר טקנעדעג ,דיל ןייא

 "חישמ , טסייה די סָאד ,ןצרַאה ןפַא טניילעגנפיוא ןעוועג זיא ןזח םעד זַא

 וצ ןזח רעד .שִייונ ףַא בלַאה ,שידִיי הַא בלַאה סָאד ןעמ ףרַאד ןעגניז ןוא

 :שָייוג ףֵא םיא וצ ?זייר ןוא ,שידִיי ףַא ריא

 "?ןַײז טלָאמעד טעװ סָאװ, .רס

 ."וניתולג רמל ץעינָאק, +ד

 "?ןייג ןדִיי ןלעוו ןיהנו, .רע

 ."ונצרַאל םָאידיִאּפ ימ; יז

 ??ןַײז ןטרָאד טעװ סָאװ;ה רע

 ."ונלאונ םָאידיַאנ םש;, יז

 "?ןַײז סָאד טעוװ עשז רעוו .רע

 ."ונקדצ חישמ שַאנ; יז

 "?ןַײז סָאד טעו עשז ןעו;ה רע

 ."ונימיב הרהמב ָארָאקס, יז

 ,הניר םוי ,הלינג םוי; .(ךיגו עדייב

 .הודח םוי ,הציד םוי

 ,והודח ,הציד ,הניר ,הליג
 "!הוחאו הכהא

 ..!הניר םוי ,הליג םוי ;לָאמַאכָאנ ןוא
 ךיז טשימ -- ?"ענירג-עלעג, נונעג לָאמַא ןעוועג טכָאװ רעמַאט ---

 ךעֶלזעלג וצ ןעקנירט רעסעב רימָאל --- .ל?רַאװַאמַאס ןטימ עמַאמ יד ןַײרַא

 ...!לסיב ַא ןעזענ וטסָאה ,ייט
 ןיא טשרע טָא ,ךיז טכַאד ןוא !ךעליירפ יו ,קיָשכיל יו ,טונ יװ ,דַא

 ןוא ..,!ןעוו סייוו טָאנ ,גנַאֿל יױזַא ,גנַאפ יױזַא -- ךָאד ןוא ,ןעוועג :סָאדו
 רוא ןיא סע ןוא ,טעמוא רעצרַאװש ַא רעקידארומ א םורַא יז טמענ סע

 סָאװ ,טשינ ןייֵלַא סייוו יז .זדלַאה ןיא גנע ריא זיא סע ,ץואה סָאד רעווש
 טציז יז יו .,רעטָאפ רעד טעזרעד .,,ןענייוועצ ךיז יז טעװ טָא-טָא .זיא דיא
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 -געגנניז ריא וצ וצ רע טייג ,עלעקניוו ַא ןיא טגרָאזרַאפ סעּפע ןיילַא ענייא
 זַא ךיז טנייב ןוא רָאה עקידנצנַאלג עצרַאװש ענייש יד ריא טעלג ,קיד

 ;ריא יצ

 ?רעטכַאפ ,ריד זיא סָאוװ ---

 !ךָאוו עטונ ַא ..,,טשינרַאג --

 ךיז טעילוט ,טסורב סנזח םוצ ּפָאק ןסייה ריא טימ וצ טלַאפ יז ןוא
 ,םיא טזדלַאה ןוא םיא טשוק ןוא םיא וצ וצ

 קיטַײרד ןוא ַײרד לטיּפַאק

 טלעג ןופ ערה רצי רעד

 הלדבה טכַאמענּפָא ךיוא טָאה שטיוװָאלַאפַאר ינעב

 ,חלדבה טכַאמ ינעב זַא ."דַארַאּפ , ןצנַאג ןטימ הלדבח יד טייג ןינעב ַאב

 -טנע םיא ןפרַאד עֶלַא ןוא םיא םורַא ערטסַאילַאכ עצנַאנ יד ןַײז ףרַאד
 יד ןוא ,רעדניק יד ןוא ,בַײװ סָאד ,"ןמִא --- ומש-ךורבו אוה-דורב, ןרעפ

 ,עלַא ,עֶלַא --- ןיכעק יד ןוא ,םֵא יד ןוא ,ריסַאק רעד רוחב רעד ןוא ,עטלַא

 ןבייה ,הלדכה ןַא לָאמנייא ןיוש זיא ,טכַאמ ינעב סָאװ ,חלדבח יד ןוא

 .ןוגינ ןקירעיורט ַא טימ ,קיטרַאסיורג ,לוק ַא ףַא ,ךיוה אקווד ןָא רע טבייה

 טרעטנַאלּפרַאפ ,רעטַײװ ל?סיב ַא ןוא "הי תרמזו יזע, וצ טמוק סע זַא ראנ

 ,זָאנ רעד רעטנוא קיטש ץנַאג א ּפִא טעקרָאמ ןוא ירבע רעד ןיא ךיז רע
 ,ךיוה רעדיוו טַײרש ,ךרד ?קיטש ַא ףֵַא קירוצ ףיורַא ךיז טגָאלש רע זיב

 טמענ םעדכַאנ ןוא ,"תיב, ַא טימ אקווד ןוא "!ונל היחת ןיב, ;לוק ַא ףַא
 :ןגיוצעצ סיוא טזָאל רע זיב ,רעקירעדינ רענעט עכעלטע טימ רעדיוו רע

 "רַאפ !ןימ-א :ןונינ ןבלעז ןטימ עלַא םיא ןרעפטנע ,"ל-וח-ל שדוק ןיב,
 ןוא ךָאו רעלופ ַא ףֵא סענעשעק עֶלַא ןָא טּפוטש ,,הלדבה יד רע טשעק

 םיא ןרעפטנע ,"!ךָאו עטונ א, :עמיטשנבייל רעקידנעמורב ןַײז טימ טגָאז

 ,"ןרָאי טוג ַא ,ךָאװ עטונ א, ;לוק ןייא ןיא עֶלַא

 .חלדבה ינעב טכַאמ ױזַא טָא

 ַא ןבעג לָאז רע ,ריסַאק םוצ קנווו א רע טוט ,הלדבה טכַאמעגּפָא

 יד ךוב ןיא ןַײרַא בַײרש א ןוא ךָאו רעד ןופ ןוידּפ םעד רעביא לייצ

 טיצ ,לברַא יד טעשטַאקרַאפ החמשו-ךושש ריסַאק רעד ןוא ,"סעקנוכַאר,
 עטסלטימ סָאד ףיוא טנפע ,סענעשעק-ןזיוה יד ןופ ךעלעסילש יד סיורַצא
 הנווכ טימ ,טסנרע ןַא טימ טלעג סָאד ןלייצ קעװַא ךיז טצעז ןוא ?דָאלפוש

 .ןערב ַא טימ ןוא
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 ַא ,טלעג-ריּפַאּפ סָאד שיט ןפַא ךיז טזַײװַאב ןטשרע םעלַא םוצ

 ןלייצ הַא קַאירעב א ןיא החמשו-ושש דיסַאק רעד ,?לקעּפ ַא ךָאנ ?קעּפ
 -ַאנגיסַא יד ןוא ,רעגניפ ןבָארג ןֿפַא ןָא ַײּפש ַא רע טוט טונימ עלַא .טלעג

 םדוק .ןגיוא יד ןיא ןרירעמעש ,ןעָולפ ,ןקַאנק טנעה יד ןיא םיא ַאב סעיצ

 טפור ינעב יוװ ,רעדָא ,רעטרעדנוה ערעווש יד ,םיסחוימ יד םיא ַאב ןעיינ

 -נַאװצנואפניפ ?ענטַאקילעד, עסַײװ יד ןעייג םעדכַאנ ,"רעכעלַײל ,, יד ,ייז
 -ניפ עיולב יד טימ ךעלרענעצ עקידרעַײּפ עטיור יד -- םעדכַאנ .רעקיצ

 עטעװעקַאילבענּפָא ענירג ."גרַאװניילק, ןיוש טייג ייז ךַאנ ןוא ,ךעֿלרעפ
 ,רעיש ַא ןָא רָאנ ,ךעלרענייא עטעבירדעצ עלענ ןוא ךעלרעַײדד

 רעזדנוא טציז ,סנמוזמ סָאד טלייצ ריסַאק רעד סָאװ ,טַײצ עצנַאג יד

 םעד טשרמולכ טייהרעליטש טגָאז ,?רודיס א רעביא ןטַײװרעדנופ ?בייל
 טפלעה ןוא ,לטעלב ַא ךָאנ ?טעלב ַא טשימ ןוא ךיז טלקַאש ,"ךל ןתיו,
 ,ןלייצרעביא טשינ ןָאק ןוא -- טלייצ ןוא טליוצ רע ,טלענ סָאד ןלייצ

  טנאקעג ךָאנ רע טָאה ,ךעלקעּפ עסיורג יד ַאב ןטלַאהעג טָאה סע ןמוזדלכ

 "רַאפ רע טָאה ,"גרַאוװניילק, םוצ ןעמוקעג זיא'ס זַא רָאנ ,גנַאג םעד ןּפַאכ
 ןגָאז ןוא לרודיס ןיא קירוצ ןקוקנַײרַא ןעמונעג ןוא ןובשח םעד ןריול

 דעלקעּפ יד רָאנ ,רעורפ סָאװ ,ןוגנינ ןליטש םענעגייא ןטימ "רל ןתיוא םעד
 רע ןוא .ורוצ טשינ םיא ןזָאל ןוא ןניוא יד רַאפ םיא ןעייטש טלעג ןטימ
 טימ ךעלקעּפ ענייש עלַא יד סא ,ןַײז ייז ןלעוו גוו, :ןייֵלַא דיז אב טנערט

 ?!םיא ַאב ,םיא ַאב ,םיא ַאב ?וװ -- ?טכַאנ רעבלַאה םירַא טנַײה ,טלענ
 ,6--יי---- ,--יי--- א דיי יי = יי דיק יי א עטאואפאא 0 טאטע 1574 יי אטא עא יולי 6 =

 -רַאטש ךָאנ ךיז טלקַאשעצ רע ןוא ,רעטיצ ַא ןָא םיא טּפָאכ סע ןוא

 טימ ךָאנ ,רעטַײװ ןוא רעטַײװ "ךל ןתיו, םעד ןנָאז וצ ןָא טבייה ןוא רעק

 .טייקשירפ רעמ

 -רַא רעד ןיא טפיטרַאפ ױזַא ןענַײז ,ריסַאק רעד ןוא ינעב ,ייווצ יד

 רע סָאװ ,ןגָאז ןַײז טשינ ןרעה ןוא ןעלבייל טשינדַאנ ןעעז ייז זַא ,טעב

 יז -- ,טַײז רעד ַאב טציז סָאװ ,(עקלייב) עמַאמ יד רעבָא רַאפרעד .טנַאז

 טשטניוו ןוא ןָא יז טלעווק ,טנוװַאד ?בייל יוז ,טגָאז ?בייל יו ,טרעה ןוא טעז

 ."ןיא סאד דניק ַא רַאפ פָאװ ,דלָאג קיטש ַאזַא ,לזמ ַאזַא, ,דיז

 ןיא ףיט רעהַא ןיב ןגָארטעג טָאה יז סָאװ ,קיטייו רעסיורג רעד

 טכַארט יז ןוא ,ןלייהרַאפ וצ זַײװכעלסיב ןביוהעגנא ןיוש ךיז טָאה ,ןצראה

 ,רַאפרעד ?טקידניזראפ סעכלעזַא ,דעלטננייא ,דניק סָאד טָאה סָאוװ, :ךיז

 ןסַײבנָא ןַײז רָאיטקַא ןקנַארק ןעמערָא ןַא ןבענע;קעװַא טָאה רע סָאװ

 ..?תונויזב עכלעזַא םיא ןָאטנָא -- דניק ַא ןפָארטשַאב ױזַא ןעמ ףרַאד

 רַאפ ןַײז לָאז ריא .,.ןניוא עריא טימ םיא ףַא ןָאט קוק ַא ןלעוװ לָאז ינעב

 ...1 /םיִנּפ קיטביל ןַײז

 .ןרעה טשינ ליוו ןוא ןקוק טשינ ליוו ,סיעכחלוצ ףַא יװ ,ינעב רָאנ
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 -ריּפַאּפ ןטימ ךיז טקיטרַאפענּפָא .ןלייצ טלעג םעניא טפיטרַאפ ןיא רע

 ךָאֹנ החמש ןיא ןלייצ רעבליז ףֵא .רעבליז םוצ ךיז ןעמ טמענ ,טלעג
 "ּפוק ןיא טלענ-רעבליז סָאד סיוא טלייצ רע ,ריּפַאּפ ףֵא יו ,קיזמ רעמ

 ,סנייא ןיא טא .ןכסקאו ןוא ןסקַאו םיא ַאב ךעלעקּפוק יד ןוא ,ךעלעק
 סָאד טרטּפעג ,ךָאנ ןוא ,ךָאנ ןוא ,ךָאנ ןוא ןעצ ,ףניפ ,ַײרד ,ייווצ זיא טָא

 םאב טילפ ץנימ סָאד ןוא ,ץנימ ?סםיב םוצ ךיז ןעמ טמענ טלענ-רעבליז

 ַאב ןלַאפראפ טרעוו ןוא טננילק ,תושפנ-תנכס =ימ טנעה יד ןיא ריסַאק
 ףא ןעמ ףרַאדַאב ךַײא , ,קינכוקאפ א ַאב יו ,רענניפ יד ןשיוװצ םיג

 רַאד רע ,ץנימ ןַײק טשינ ףרַאד רע -- ,?בייל ךיז טכַארט --- "תורּפכ

 טעוו םיא רַאפ ?ןָאטניהַא ייז טימ ךיז רע טעװ ןיחנוז ,רעבליז ןייק טשיִנ

 טלַאה עטַאט רעד סָאװ ,ןייֵלַא ךעלקעּפ ענעריּפַאּפ ענעי ַא טָא גונעג ןַײז

 עטַאב רעד יו ,טעז ןוא ניוא ןייא טימ טקוק ?בייל ןוא ,..טנעה יד ןיא

 -ַאב ?קעּפ סכעלטיא רעביא טלַאה ינעב ,טלעג םעניא ךיז טלניּפש רענַײז
 טימ ריסַאק םעד רעביא סָאד טוג ןוא סָאד טעלנ ,סָאד טּפַאט ,רעדנוז

 לקעּפ סכעלטיא לטסעקשיט ןיא קידוצ סָאד טניײלַאב רענעי ןוא ,לָאצ א

 םעדכַאנ ןוא ,רעטרעדנוה יד ,םיסחוימ יד רעֶורפ ךעלנייוועג ,טרָא ןַײז ףא
 ,ץנימ ןטימ רעבליז סָאד ןיוש םעדכָאנ ןוא ,;רָאוװניילק סָאד

 ןרעדנַא ןטימ ןוא ןַײרַא רודיס ןיא ניוא ןייא טימ טקוק ?בייל ןוא

 ךעלקעּפ יד וצ ,לדעלפוש ןוא ,ןַײרַא ?טסעקשיט ןיא ,ןיהַא ,ןיהַא --- גיוא
 ןצנַאנ ןַײז טימ ןוא ןעננונעפַאה ענַײז עלַא טציא ןענַײז ןטרָאד ,טלענ טימ

 ,המשנ רעצנַאנ ןייז טימ ןזעוו

 לָאמ לפיוו טרעהענ ?בייל טָאה סָאד -- ערה רצי ַא זיא טלענ זַא
 ערה-רצי רעד זַא ןוא .ןֹדָיי ערעײקע ןופ טָאלנ ןוא רדח ןיא ןיבר םענופ

 םעד רָאנ ,טרעהענ ךיוא רע טָאה סָאד -- סיורנ רעיוהענמוא זיא טלענ ןופ

 טָאה רע .טונימ רעד ןיא ָאד טָא טשרע טליפרעד רע טָאה ןופרעד םעפ

 ןיא ךיז וצ ןעמונעגנַײרַא םיא טָאה טלעג ןופ ערהירצי רעד זַא ,טליפרעד
 זַא ,םייו ?בייל ןוא !קרַאטש-קרַאטש םיא טלַאה ןוא ןַײרַא סעקּפַאל יד

 .סיֹורַא טשינ טנעה סערה-רצי םענופ ןיוש טעוװ רע .ימ ןַײז טסיזמוא זיא'ס
 לָאז הריבע יד ,טָאנ טעב רע ,אברדא .טשינ וליפַא רָאנ ךיז טווּורּפ רע ןוא
 םיא ןעמ טקַאּפ הלילח רעמַאט .,.,ןיינ חלילח רעמָאט םערָאװ ,ןטָארענ םיא

 א ךָאד רע ןיא טלַאמעד ...ןןַײז טשינ רָאנ לָאז חעש יד -- !ייוודייוו ---

 .קעוַא טראפ ךַאמצַאה !ןטלעוו עדייב ןופ רענעלַאפרַאפ ַא ,רענעלַאפרַאפ

 טימ ןַײז טעוו סָאװ .,.?לזייר ןוא ...?רע ןוא .קעוַא טראפ רעטַאעט סָאד

 "פח ענעדלַאנ עלַא וצ ףוס ַא ,,,!לזייר סיוא ...!רעטַאעט סיוא .,,.?םיא
 ,..1ףֹוס ַא ...!תומ

 ןקינײרּפָא "םינתוחמ , יד ןרָאפ וצ ןעמוקענ !בוט-לזמ ,ורררּפט ---
 .?עװטסדוקסַאּפ , רעשידִיי רעד ןופ עלַאדָאטס יד
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 ףיוא ךיז טבייה ןוא ןושל-רוהנדיגס ןַײז ףֵא ינעב ןָא ךיז טפור ױזַא

 ,טרָא םענופ

 -ָאלַאפַאר ינעב רעזדנוא טימ טנַאקַאב ןיוש ןיא סָאוװ ,רעזעל רעד

 רע טניימ "םינתוחמ, יד זַא ,ןייטשרַאפ ןייֵלַא ףרַאד ,ךַארּפש סעשטיוו
 -- סע ןעמ טניימ "עװטסדוקסַאּפ עשידִיי, יד ןוא ,סעלָאנעלַאב יד סָאד

 ."רעטַאעט עשידִוו סָאד,

 קיטַײרד ןוא ריפ לטיּפַאק

 עלַאנעלַאב דוד-ןועמש ,אבה ךורב

 רע ןיא ױזַא ,טשטַאּפעגסױא ןייֵלַא ךיז רע טלָאװ ,ןענַאק לָאז ינעב

 עכעלטע יד ףַא ?טעּפַאװקעג , ךיז טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד דיז ףֵא סעכ ןיא

 ַא ףֵא עלָאדָאטס עקיטכיצ ַאזַא ,ענייר ַאזַא ןבענענקעװַא ןוא ?סערַאפ
 ,םיריזח טימ ?ַאטש עלופ ַא ףיונוצ טכבַײרט עמ ןעוו, ,רעטַאעט שידִיי

 ןקנדוקסַאּפרַאפ יױזַא טפרַאדַאב טשינ ,גנונַײמ ןַײז ךָאנ ,םיא ייז ןטלָאוװו
 ינעב ,ןכָאװ עכעלטע יד ןיא טעידוקסַאּפרַאפ םיא טָאה עמ יוװ ,ףיוה םעד

 יױזַא ,ריזח טנַײפ טָאה דִיי רערשכ א יוװ רָאנ ,סָאװרַאפ טשינ ןיילַא סייוו

 ךָאד רע טניימ סָאד) "סעקינטוטעּפַאל, עקידעגנוה יד טָא טנַײֿפ רע טָאה
 -סיוא, םעד טָא ןקוקנַא טשינ רע ןָאק ןעמעלַא ןופ רעמ ןוא ,(ןרָאיטקַא יד

 "טערבנשקַאל םענעסַאשענּפָא; םעד טימ "רעצרעפרעדנומ ןטלצַארטסענ

 .(קַאּפושטש טרעבלַא רָאטקעריד םעד רע טניימ סָאד)
 'ושטש טהעבלַא ןוא שטיווַאלַאֿפַאר ינעב ,ייווצ יד זַא ,ןנָאז ןָאק ןעמ

 ןבָאה ייז סָאװ ,טונימ רעטשרע רעד ןופ ןגָארקעג טנַײפ ךיז ןבָאה ,קַאּפ
 ינַא טשינ ערעדנַא סָאד ףֵא סנייא טקוקעג עדייב ןבָאה ייז ,טנעקרעד ריז
 ןעמָאנ ןרעדנַא ןייק קַאּפושטש טָאה ןינעב ַאב ,ּפָארַא ןביוא ןופ יו שרעד
 ינעב טָאה ןקַאּפושטש ַאב ןוא ,"קילדיװַאדרַאמש, רעסיוא ,טַאהעג טשינ
 רעבירעד ,"קיּפוּפ רעבַארַאפעב , רעסיוא ,טַאהעג טשינ ןעמַאנ רעדנַא ןייק
 "סיורַא זיא רע זַא ,ןדירפוצ ןעוועג זיא ינעב יוװ ,ןייַײשרַאפ וצ גנירג זיא
 םוצ ןרָאפוצ עלַאגעלַאב םעד דוד-ךועמש ןעזרעד ןֹוא ףיוחה ןיא ןעמוקעג
 ַא ךָאנ ןוא ןגָאװ א ךָאנ םיא ךָאנ ןוא ,ערַאדַײב רעסיורג ַא טימ רעיוט
 ןָא טפור עמ סָאװ ,ןגָאװ ןכיוה ןסיורג ַא רָאנ ןטניה ןופ ןוא ,ערַאדַײב
 טימ ןסעומשסיוא ןעמונעג ךיז טָאה ינעב ןוא ,"אבראה, עיבַארַאסעב ןיא
 :ךַארּפש ןַײז ףַא עלָאנעלַאב דוד-ןועמש

 ,רָאנ רימ נָאז !דוד-ךועמש ,טסָאג ַא ,טמוק ?צָאקס ,אבה-דורב --
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 רעד "?סעצנַארדעלַאה, יד טָא ַאב ,רענייטש ַא ,וטסמענ ?פיוו ,עצדרעס

 ?"רנּפ, םעד סיורַא ייז טסריפ וד סָאװ ,רַאפ

 -טנע -- !עלָאנעלַאב םוצ ןזיא ייוו ןוא ךָא זַא -- שיאה ירשַא ---

 ךיז טנַאלקַאב ןוא םיליהת ןופ קוסּפ א טימ דוד-ןועמש ּפִָא םיא טרעפ

 סיוא םיא טנכער רע ןוא ,זיא סָאד הסנרּפ עטסיוװ ַא רַאפ סָאװ ,ןינעב רַאפ

 :רענניפ ַא ךָאנ רענניפ א ,רענניפ יד ףַא
 -ַאה ןוא ,ןטלַאה ןעמ ףרַאד ןשטנעמ ןוא ,ןסע ףרַאד עניטַאקסַא ---

 ,ןטלַאה ןעמ זומ יונג ַא ןוא ,ןרימש ןעמ ףרַאד ןנַאװ ַא ןוא ,רעַײט זיא רעב

 ..בנג א ןיא יונ ַא ןוא
 דוד-ןועמש טָאה ,רענניפ ןייק ןּפַאכ טשינ טעוװ טָא-טָא זַא ,ןעזרעד

 ;םיליהת ןופ קוסּפ ַא טימ טזָאלענסיױוא ןוא טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא

 !דרע רעד ןיא ּפָאק ןטימ -- חצנ ךדנימיב ---

 טָאה רע ,עלָאנעלַאב יװ סָאבעלַאב רעמ ןיא עלָאנעלַאב דוד-ןועמש

 ,רדח ןיא םיא אב ןענרעל רעדניק יד ,דרעפ רַאּפ ַײרד ,בוטש ענענייא ןַא
 םיליהת ןצנַאג םעד רָאלק ,רפס-עדוי ?קיטש ַא ךיוא רע ןיא ןייֵלַא ןוא

 -ענ םיליהת םעד טריטאַאלּפסקע ,םיקוסּפ טימ טקַאה ןוא ,קינייווסיוא ףָא
 ,טירש ןוא טירט ןדעי ףַא ךענ

 -ַאירדָאּפ השעמ ןעננודַאב דוד-ועמש ךיז טָאה ןקַאּפושטש טימ

 -רעבירַא םיא ףרַאד רע :;קסע ןַײז טשינ זיא'ס זַא ,טסייה סָאד ,קישט

 ,הלדבה ךָאנ ףכית ,סטכַאנוצ-תבש ןַאב רעד וצ יטשעשטאּפ ןייק ןעלקעּפ

 ,םעיצַארָאקעד יד טימ ,ןמסיטרַא יד טימ רעטַאעט עשידִיי עצנַאנ סָאד
 רע טננערב רושה ךוחלכ ירפ ץנַאנ זַא ןוא ,"?קעלפ ?לכמ לכב לכה, טימ

 ןלַאפ ןגעמ סע ,ץורית םוש ַא ןָא רָאנ יטשעלַאפ ןייק ןַאב רעד ףא םיא

 ןָאק היוללח ישפנ יכרב, --- ןיא טרָאד ןופ ןוא ,?מיה םענופ רענייטש

 ....לארשייץרא ןייק ןטילש ַא טימ וליפַא ןרָאפ ןיוש רע

 טנָאז רע ןזַא ,דוד-ועמש ןוא ,ןייֵלַא דוד-ךועמש טגָאזעג טָאה ױזַא

 ,טנַאזענ ןיא

 . ןיוש ךיז ןבָאװ סע .דוד-ןועמש ַאטשינ -- סטכאנוצ תבש ןעמוקעג

 יייק ןוא ,רעטצנעפ יד ןיא ךעלרעַײפ ןוא ?מיח ןפַא ןרעטש ןזיוװַאב גנַאל
 ןכַאמצָאה םיא וצ טקישענ קַאּפושטש טָאה ,טשינ ץלַא ךָאנ ןעמ טעז רופ

 ןסיורג א רעכיא ןדוד-ועמש ןפָארטענג ךַאמצַאה טָאה .עיצוקַאז ַא ףַא

 .לוק ַא ףֵא "ךל ןתיו, ןגָאז רודיס

 ?ונ ,דוד-ןועמש בר ---

 טימ ןוא ?יומ ןפא טנַאה ןייא טימ ןזיוועגנַא דוד-ןועמש םיא טָאה

 ;:ןָאטעג נָאז א ןוא רודיס ןפַא טנַאה רערעדנַא רעד

 .ונדונ ---

 -רַאפ טשינ טעוװ דוד-ןועמש זיב זַא ,ןטַײדַאב טפרַאדַאב טָאה סאד
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 -רעד ךיז טָאה ,ןדער וצ סָאוװ ָאטשינ רָאנ זיא ,"דל ןתיו, ןטימ ןרעוו קיט
 ןיא קַאּפושטש ןֹוא ,סָאריּפַאּפ ַא ןרעכייר טצעזענקעווא ךַאמצַאה לַײװ

 טשינ קַאּפושטש טרעבלַא זיא לָאמנייק ,ןעננורּפשענ טיוה רעד ןופ ןטרָאד

 טשדוסעג ךיז טָאה רע ,סטכַאנוצ תבש םעד טָא יו ,זעוורענ ױזַא ןעוועג
 "רעביא ,ןפרָאװעג ןוא טצימשענ ךיז .ןריאמ-םולש טימ טעקשושענ ןוא
 ועמעלַא ןופ רעמ ןוא סעסירטקַא ןוא ןרָאיטקַא עֶלַא טימ ךיז טנירקעג

 םיא טָאה רע .ךַאמצַאה -- ?דניה-הרּפכ סָאד ,דעלנייוועג ,טזיילעג טָאה

 ןעננערב ענר יד םיא לָאז רע ,השעמ-תעב ןטלָאשעגנַא טונ ןוא ,טנַאזעגנָא
 לא, ןסייה טשינ ןעמָאנ ןַײז לָאז טשינַא ,ןרופ יד טימ סעלָאגעלַאב יד

 !"טערב

 {טסיטרַא יד ןבָאה -- ?"רָאטקערד, רעזדנוא טימ ַאד ןזיא סָאוװ --

 .ןסילוק יד רעטניה ,עלָאדָאטס רעד ןיא ךיז ןשיוװצ טסעומשענרעביא ךיז

 וצ טמוק "עסירטקערד, יד .ענושמ זיא רע ,טשינ םיא טעּפעשט ---

 ,ירפרעדניא ןנרַאמ ןראפ

 ?וטסייוו ןענַאוו ןופ ---

 ,שעּפעד ַא ןעוועג ---
 ?בַײװ ַא קַאּפושטש טרעה סָאװ --

 ?בַײװ א ןעד טָאה קַאּפושטש ---

 ?רעניה א טסיב !בוט-לזמ ---

 ןבָאה קנַארק טשינ ןיא קַאּפושטש יוװ דַיז ַאזַא זַא ,ארבס ַא -

 ,רעבַײוו ַײרד

 ,טנעג רע טָאה יד זַא ,טרעהעג בָאה ךיא ןוא --

 .ןֵא טשינ רָאנ ךיז טבייה סע ---

 ?ענַאדַאמירּפ רעד םורַא רע טצנַאט עשז סָאװ ---

 ןעמעלַא ךַײא טָאה ענַאדַאמירּפ יד ,ורוצ טזָאל ענָאדַאמירּפ יד --

 1 !דרע רעד ןיא

 ?רשוי-ץילמ ַא רַאפ ריא טנעז סָאװ !קַאזַאק עלעדנַײרב ---

 ?שינעמוטש לפעל ַא ןעמונעגנַײא ריא טלָאװ רעמַאמ ---

 ?הנושמ-התימ ַא רָאג רעדָא --

 ?עינעמור ןיא ,טרָאד יצ ?עיבַארַאסעב ןיא ָאד ?ּוװ ---

 !עּפלַאמ ,לגיּפש ןיא ךיז ףַא קוק ַא בענ --

 ?ךעלגניצ יד ןפַײלש גונעג ןעוועג טכָאװ רעמאנ =---

 ?רעבַײװ סקַאּפושטש טימ רימ ןטלאה עשז יו ,ל5כח --

 ,טרָאפ עמ זַא ,טכאד רימ ,רעדניק ,טַאש ---

 !טרָאפ עמ !טרָאפ עמ ---

 !םארַארַארעט !םַארערַאט-םָאד --
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 ,,,םאצרעוו-?רדיזו-לרעּפ-םָאצרעּפסמָאצרעה --- 

 !ישז ץוּפ !ישזיבַײר ---

 ,ישז ץוּפ ,ישז ץוּפ ,ישז ץוּפ

 ..ןטרטעג ץוּפ

 עמ וא ,טרעהרעד ,סעסירטקַא ןוא ןרָאיטקַא חרבח עצנַאנ יד ןוא
 -םיֹורַא ,קידנעגניז ,ןוא שטנעמ ןייא יו טפאכעגפיוא ךיז ייז ןבָאה ,טראפ

 םיורַא ףיֹוה ןיא עלַאדָאטס רעד ןופ ערעדנַא סָאד ךָאנ סנייא טרישרַאמענ

 ."ןתח םעד ןַײז םיִנּפ לבקמ , ---

 סיטיירד ןוא ףניפ לטיפַאט

 טעװעדנַאמאק עלַאגעלאב דוד-ןועמש

 סענפַארַא עלַאנעלַאב דוד-ןועמש טאה רעטַאעט ןשידִיי םעד דומבמל

 עלַא ,עטלא ןוא עננו ,סרעסַײמש ןוא םעלַאנעלַאב לטניב ץנַאג ַא טכאדכ

 יא ןשטַײב עננַאל טיט עֶלט ןוא גוויטש עטרימשעגנַא-טונ עטיורג טימ

 חנ ןןעװעג ןענַײז אד .עזורעב רעטשענעלַאה עצנַאג יד טעמכ -- טנעה יד

 -ופפ א טימ ןוא עקדיקאנ רענעסירעצ א טימ עלַאנעלַאב א -- עוסידב

 1 ַא יװ סיוא טעז טָאװ ,דָיי רעוייב ַא -- שַאקַאק ןמחנ .זונרַאק םענעש

 .ןהיל עטיור טיפ רוח א הב רענעפַאלשדַאפ ַא - עוטלטעמאפ ?קנעי ,ןאה

 יטסוק ךענעה ,ןיוא ןייא טימ רָאנ ,שטאננוי רעכיוה א -- ןאנַאלאנ יצענ

 א-- קויזד ;ומ עּפרַאק ןוא ,םקיטפערק ַא רָאנ ,לכעלַאנעלַאב ןיילק א ---
 עּפרַאק .םכותכ ןעוועג ךיוא זיא ?טיח ןסיומש א טיס ןַאװַאדלַאמ ַא ,יונ

 ןופ םעלָאּפ יד טקעטשענרעטנוא ,לטיחה סָאד טקורעגנָא טָאה ןַאװַאדלַאפ
 "אב הרבה ןוא ,-עדער יד ןרימש ךיז טלעטשעגנסקעװַא ןוא עקטיווס רעד

 ;םילכ עלַא ףַא ,קַאמשענ טעבדַא רעד וצ ןַאנעג םענ א ךיז ןבָאװ סעלָאגעל

 ,ךעלטסעק טימ סנטסַאק עלַאדַאטס רעד ןופ ןנַארט ,סעיצַארָאקעד ןקַאפ

 יסַא יד טרעחענ טשינ רָאנ ,ןרופ די ףַא ןגײלפיױרַא ,ךעלקעּפ טימ קעּפ
 ,ןטעבעג ןוא ןטניה ןופ ןעננַאגעגכַאנ ןענַײז סָאוװ ,םעסידרטקַא טימ ןרָאיט

 ."ןבעלעמַא ּפ, ,"עקגעילַאװַאּפ , ןגָארט לָאז ןעמ

 דודרועטש סעלאנעלאכ יד רעביא ןענַאטשעג זיא לַארענעג ַא יוו

 ,םיליחת רעקיטש טימ טקַאהעג ןוא ךיז טרעזייבעג ,טעװעדנַאמָאקעג ןוא
 :ןושל שינַאװעדלַאמ טימ טשימענסיוא

 ןדבאי ןכדלע ,רענייא ?סָאמאטפַאלב , יד ,"ןופלַאק , וד ,רָאנ רעה --
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 קסיּפ ןיא עקירפ ַא וטסּפַאכ טא םערָאװ ,ןגָאװ םעד ןַײא טלַאה -- דרד
 ...ןזָאנ יד ּפָארַא ריד טעװ --- ֹוּפא טעמכ רעבי יכ ,ןַײרא

 סָאװ קיצניוו ,םינּפַא ,ךיז ןקערש סרעסַײמש ןוא סעלָאנעלַאב הרבח
 .ןנַאז םיליהת סדוד-ןועמש רַאפ ןוא עדנַאמָאק סדוד-ןועמש רַאפ רעביא
 עמ ןוא טעברַא עמ סָאװ ,טַײצ רענעגייא רעד ןיא ,סרעסַײמש יד םערָאװ
 ןוא רעטרעוו טימ ךיז ןשיוװצ דרוד ךיז ןעמ טפרַאוװ ,ךעלקעּפ יד טגָארט
 םיוא ךיז טסעומש עמ ןוא ,טכַאל עמ ןוא טדער עמ ןוא ,ךעלטרעוו טימ
 ;ךַארּפש-עלַאנעלַאב ףא הליכא ןנעוו

 הַא טציא ןלעב ַא סעּפע טסיב ,רוחב עווילטעמַאמ וד ,רָאנ גָאז ---

 ?ךָאװ רעלופ ַא ףֵא ץלַאמשנזדנעג טימ עיַאלַאמ ַא

 -אבויל, ןיב ךיא !עיַאלַאמ ןַײד טימ ,ךָאימ רעדנילב יד ,קעװַא ---
 ."טיכאנ, 8 טימ לסעמיצ א ףַא רעסעב "ענטיּפ

 ?ַאכ-אכ ,"קַאינמָאּפ, ?טרעווק א טימ אמתסמ ןעקנירטרַאפ ןוא ---
 ?"עהַארב  רעשירפ ַא טימ רָאג רעדָא ---

 ;לוק ַא ףֵא ךיז רע טַײרשעצ ,דוד-ןועמש סָאד טרעהרעד

 ,שינעסע ןופ טדערעצ ךיז ריא טָאה סָאװ --- םִויוג ושנר המל --
 ןוצר הנצב ןַײז ךַײא טעוװ ,קַאינמַאּפ ַא ןבעג דַײא ךיא לע טָא ?םירזממ

 !ןַײרַא זדלַאה ןיא ?עשיד א טימ -- ונרטעת

 -נַאמָאק סָאד ןוא סרעסַײמש יד ןופ סרעטכעלעג יד ןוא ןדלַאוװעג יד

 ןוא ףיונוצ ךיז ןסיג עלָאנעלַאב דוד-ועמש ןופ תוללק יד טימ ןעוועד

 יקַא יד טימ ןרָאיטקַא יד ןופ ?מוט ןטימ ןוא שער ןטימ סיוא ךיז ןשיפ

 סנייא ןרעדליּפ ןוא ןעַײרש ,םיענושמ יד יוװ םורַא ןפיול סָאװ ,סעפירט

 ;ןכַאמצָאה ףא עלַא ןוא ערעדנַא סָאד ףַא
 !ןעמענ ךיד לָאז חור רעד !ךַאמצַאה ---

 !רעהַא ,ךַאמצָאה !טלַאה ,ךַאמצַאה !ייטש ,ךַאמצַאה !ייג ,ךַאמצַאה ---
 !ןיהַא ,דַאמצָאה

 עקיציּפש ערַאד ענַײז ףֵַא טגָארט ךעבענ ךַאמצָאה רעמערַא רעד ןוא
 טפרַאװ ,תוללק סנעמעלַא סיוא טייטש ,תולנ-רעטַאעט ןצנַאג םעד סעציײלּפ
 םיא טלַאפ סע ןוא ,טסוה ןוא טּפעלש ןוא טנָארפ ,ןטַײז עלַא ףַא ךיז
 ,ןטנַאילירב ןיא ןעקנוטעגנַײא ,טייטש ּפָאק ןַײז רעביא םערָאװ ,טנעה יד ןופ
 ןוא ,קַאּפושטש טרעבלַא ,רעטַאעט ןשטַײד-שידִיי םענופ רָאטקעריד רעד
 רעד טימ םיא טכַאמ ןוא םיא טלעש ןוא ןקַאנ ןוא ןדלַאה םיא טבַײרט
 | .ךַײלג עטָאלב

 םיא טָאה רע, ?רָאטקעריד םעד דַאמצָאה טציא רעבָא טרעה סָאוו
 לקיטש סָאד טָא טָאלב ןפיולּפָא רָאנ זָאל "!רענייב יד טימ דרע רעד ןיא
 -ַאבסױרַא "טָאי, רעד טָא רָאנ זָאל .טכַארטרַאפ טָאה רע סָאװ ,טעברַא

 ...ןלמיג ןַײז ןיוש טעװ ,"אקיתוּפ, יד טכַאנַאב טנַײה ןעמוק
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 יד טימ םיא טכוז רע סָאװ ,ןעלבייל רע טניימ סָאד -- ?טַאי רעד

 דעדניק עֶלַא .ףיֹוה ןיא ַאד ןענַײז עלַא ,ןעניפעג טשינ םיא ןָאק ןוא ןגיוא

 ,סמעדייא יד טימ סרינש יד ןוא ,רעטכעט יד טימ ןיז יד .סעשטיווָאלַאּפַאר
 -ןושש, ןבענעג ןעמָאנ ַא םיא טָאה ?בייל סָאװ ,ריסַאק רעד ןוא ,םֵא יד ןוא

 ןטימ קוק ַא ןּפַאכ סױרַא ןיא עמַאמ ?עטלַא, יד ןליפַא ןוא ,"החמשו

 גנוטכַא עקַאט היבו-הינמ ןוא ,ךיז טקַאּפ רעטַאעט סָאד יוװ ,גיוא ןפרַאש

 -ּפילע ןקַאהנַײרַא טשינ סעּפע ןיינ ןוא ָאי ןשיווצ הלילח לָאז עמ ,ןבעג

 ךַאמצַאה ןוא ,ָאטשינ ַאד זיא ל?בייל ןייא רָאנ ..,ןַײרַא ןנַאוו ןיא תועט

 ,השעמ ַא ןַא אישק א, ,"טאי, םעד טשינ טעז רע סָאװ ,שטנעמ סיוא זיא

 הטרהח ןיוש קירוװעװ רעניילק רעד טָאה רשפא -- ,ךיז רעש טכַארט --

 טלָאמעד ,ךַאמצָאה ,רע טעוװ םינּפ ןייש ַא ,,,?ןַאלּפ ןצנאגנ םעד ףָא ןגירקעג

 ַאב .ןַײז טלָאמעד רע טעוװ "ןדלָאי ןשיווצ דלָאי ַא, ,ןיילַא ךיז ַאב ןבָאה

 ערעלסַאכ ךָאנ רשפא ןוא ,ןבַײלב רע טעוװ רעצוּפ-?וװיטש ַא ןקַאּפושטש

 ַא ןעמעלא ייז ףַא לָאז ןעמוק ,חרובד-לטע ערעילַָאכ רעד טָא ראפ ןבָאה

 ןבעלרעד טשינ רָאנ ןלָאז ייז !טכַאנ עקיטנַײה ,םלוע-פש-ונובר ,ל?עביהָאּפ
 קור ןכערב ייז ןלָאז ,ןרָאפסױרַא ןלעוו ייז זַא ןוא !ןענַאד ןופ ןרָאפסיױרַא

 ,..!ןרָאפ ייז גוו ,ןיחַא ןעמוק ןבעלרעד טשינ ןוא געוו ןכַײלג ןפַא דנעל ןוא

 ?רָאי ץרַאוש סעכלעוו ,ןטרָאד וטסעשטרוב סָאװ ,ךַאמצָאה ---

 . .עלָאר ןַײמ ןרעל ךיא ,טשינ עשטרוב ךיא --

 ,ןרעוװ וטסלָאז טנערברַאפ ,עלָאר ַא ןענרעל וצ ףַא טַײצ ַא ןענופעג ---

 !יינ וצרעהַא !טָאידיא

 טקוק ןוא ךַאמצאה טגָאז --- !ייג ךיא !ייג ךיא ,םתא םג ,ןמָא ---
 .ןעלבייל טכוז ,ןטַײז עֶלַא ףֵא םורַא ךיז

 קיפַײרד ןוא טקעז לטיּפַאק

 עדער ַא טלַאה קישטווַארומ ריאמ-םולש

 ןבילקענפיונוצ יטשענעלַאה טכַאנוצ-תבש םענעי ךיז טָאה טסיזמוא
 יו ,דובכ טימ רעטַאעט עשידִיי סָאד ןטײלגַאבוצסױרַא ףיוה סדיגנ םורַא

 ןברַאה ןטימ טגַאזעג לָאמ עכעלטע ייז טָאה ריאמ-םולש ,ןַײז וצ רעהעג סע
 -מוא זיא'ס זַא ,ןטלָאשעגנ ךיוא ןיוש ןַײרַא ןטַאט ןיא ולימַא ןוא ,טרָאװ

 ףרַאד עמ םערָאװ ,ןפראוורעד טשינ דיז ןלעוו ייז --- ןטרַאוװ רעייז טסיִז

 ןבָאה רעטאעט ןופ סרעבָאהביל רעטשענעלַאה יד .ןקַאּפ ןוא ןקַאּפ ךָאנ ריז
 זיא'ס ןַא ,?נשדיּפ-לע ןסייוו ייז ,ןעז טשינ ,ןרעח טשינ טלָאוװעג טשינ רעבָא
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 ,ןקידנע לָאמַא ךיז זומ ןקַאּפ סָאד .ףוס ַא טמענ גנידצלַא .םילטב םירבד

 !זטיײקשערַאנ.ץורית םוש ַא ןָא רָאנ ףיוח ןופ ןרָאּפסיױרַא זומ רעטַאעט סָאד

 ,טשינ רימ ,ױזַא טאלג יטשענעלַאה ןופ רעטאעט שידִיי ַא ּפִא סָאד טראפ יוו

 ?וטײלגַאבסיױרַא טשינ סָאד לָאז טָאטש עבלַאה א ןוא ,טשינ ריד

 ןַײז ןוא רעטַאעט ןשטַײד:שידִיי ןופ רָאטקעריד רעזדנוא טָאה סָאד
 םעד וצ ,טקעמשעג טשינ דָארג קישטווַארומ ריאמ-םולש טנַאטידַא-?גילפ

 ןבָאה טפרַאדַאב ןעמ טָאה ,טעװענַאלּפענסיױא ןבָאה ייז סָאװ ,ןַאלּפ ןסיודנ
 אקווד ןרָאפסיױרַא רעייז ַאב לָאז םלוע רעקיטַײז ןייק זַא ,טרעקרַאפ דָארג

 ייז טָאה ריאמ-םולש ?ייז ןעמ טגָאז סָאװ ?ןעמ טוט עשז סָאװ .ןַײז טשינ

 זָאק סע .טשינ ןעמ ןָאק טָאטש א טימ ריז ןסַײרנַײא ,טנַאזעג גונענ ןיוש

 ןַײז לָאז'ס ,אברדא ,ןבָאה ןפרַאד ייז ןוא ,לַאדנַאקס א ןופרעד סיורַא דאנ

 ייפ ַא ,/סָאנ סמאנ, ףֵא טעברַא עלעדייא ןַא ייז רַאפ טייטש סע ,,,ליטש

 ,,..ןטעברַא ?קיטש

 -עלק רע ,(!טַאמַאלּפיד ַא טרָאפ) האצמה א ףֵא ריאמ-םולש טלַאפ

 ַא טימ רָאנ םלוע ןרַאפ סױרַא טערט ןוא ןגָאװ ןכיוה א הַא ףױרַא טרעט
 :שטיּפס ןצנַאנ ַא טימ עקַאט העבָא ,עדעד

 םענופ ןעמַאנ םעניא !ןעמַאד ןוא ןרעה ענַײמ !םוקילבוּפ סעטרעעג ---

 -נַאנ רעד ןופ ןעמָאנ םעניא ןוא רעטַאעט ןשטַײדי-שידִיי םענופ רַאַײקעריד

 ,םוקילבוּפ סעטרעענ ,ךַײא ןבענוצרעביא ערע יד ךיא בָאה עּפורט רעצ
 ןזיוועגסיױרַא טָאה ריא סָאװ ,עיטַאּפמיס רעַײא רַאפ קנַאד ןטספיט רעזדנוא

 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,טַײצ עצנַאג יד .רעטַאעט רעזדנוא וצ
 -- ץלָאטש טימ ןגָאז סע נעמ ךיא -- רעטַאעט סָאד ןיא ,טָאטש רעוא

 ןליפַא רָאנ ,קינייװעניא ןופ רָאנ טשינ ןוא ,קידייל ןעווענ טשינ לָאמנייק

 -רַאפ ריא זַא ,טזַײװַאב סָאד ,טרענַאלַאב ןעוועג דימת סָאד זיא ןסיורד ןופ
 .טרעוו א ךַײא ַאב טָאה רעטַאעט שידִיי ןוא ,טסנוק ןצעש וצ יו טייטש

 -עלפעה טשינ ןַײמ רַאפ גנוקידלושטנַא םוא ךַײא ַאב ןטעב בוח ןַײמ זיא סע

 אב ךיא טעב ,טנַאזעג שידִיי ףיוא ,טסייה סָאד ,ךַײא ןנעק ;נומענאב רעכ

 זופ ןצעמע ךיא בָאה רעמַאט סָאװ ,רַאפרעד החליחמ לָאמ טרעדנוה ךַײא

 -ענסיורַא ,ןַײרַא ןטַאב ןיא ןטלַאשענפיוא ,טלדנַאהַאב בָארנ לָאמַא ךַײא
 שטנעמ א .רעסַאװ טלַאק טימ טצידּפשענּפָא רעדָא רעטַאעט ןופ ןפרָאװ
 -יזרַאפ ךיא רָאנ --- ריא ױזַא יו ,טשינ סייוו ךיא ,..ךאלמ ןייק טשינ זיא
 טשינ לאמנייק יטשענעלַאה רעַײא טעוװו רעטַאעט רעזדנוא זַא ,ךַײא רעכ

 ןופ ןרָאפּפָא ַאב טלַאה רעטַאעט רעזדנוא !םוקילבוּפ סעטרעעג ,ןסעגרַאפ
 זדנוא ַאב טלָאװ סע ,טַײצ רעגנַאל ץנאנ א ףיוא ךיוא רשפא ןוא ,ןענַאד

 רעַײא טימ ןרעַאב ןענעק זדנוא טלָאז ריא ןעוו ,טניילעגנא רעייז זעוועג
 וצ דַײא דַײל רעייז דעבָא רימ טוט סע .,סיױרַא טָאטש ןופ ןטיילנַאבסיורַא

 -נֵא טשינ טעוװ סע זיב םערָאװ ,ןָאט ןענָאק סָאד ןלעוו עֶלַא טשינ זַא ,ןגָאז
 ריוא ביוא .טרָא םענופ ןריר טשינ רימ ןלעװ ,גָאט ףיוא ןעירָאש וצ ןבייה
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 םייחַא ןייג רעטציא ריא טלָאז ,ןגינענרַאפ ַא ןָאטנָא ךעלקריוו זדנוא טליוו

 ריא טעװ ,רעהַא ןעמוק ריא טעוװ רוג.2 ןנרַאמ םשה-הצרי-םא ןוא ןפָאלש

 | .ןעמַאקליװ ןַײז
 -ַאקליוו , ןשישטַײד ןַײז ןופ ןוא עדעו סריאט-םולש ןופ טקעפע רעד

 םעד טָאה "םוקילבוּפ עטרעענ סָאד, ,ןסָאמ עלַא רעביא ןעוועג ןיא "ןעמ

 ועמ טָאה "ָאווַארב , קע ןַא ןָא .עיצַאװַא ערעייהענמוא ןַא טכַאמענ רענדער

 "ענג ןעמ טָאה ,קיצניוו ןעוועג רעבָא זיא ןיילַא ?ָאװַארב , .ןנירשעג םיִא
 ךיוא םוקילבוּפ סָאד ךיז טָאה ןייֵלַא ?ַאדדוח , טימ ."ַאררוה, ןעַײרש ןעמונ

 ;ןכַאמצַאה ןפורסיורַא ןוא ןעַײרש ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ,טנגוננַאב טשינ

 "!ךַאמצַאה !ךַאמצַאה !לדיסח ַא !ךַאמצַאה;
 "טנַא ןוא ןנַאװ ןפַא לָאמַאכָאנ ףיורַא קישטווַארומ ריאמ-םולש זיא

 ןעַײרש רעייז טסיזמוא זיא'ס זַא ,"םוקילבוּפ ןטרעענ , ןדַאפ ךיִז טקידלוש

 וייק ןוא רעמ ןטערטפיוא טשינ טציא טעוו ךַאמצַאה ;ןעמרַאיל רעייז טימ

 .ןסָאלשעג ןיא רעטַאעט סָאד .ןענניז טשינ "?דיסח ,
 .רענעלק ןרָאװעג טשינ ננורעלקרעד רעד ןֹופ ןיא רעדליּפעג רעד

 -םופ טיט ןרָאװעג ןענַײז "לדיסח, ןוא "רַאמצַאה , ןעיירשעג יד ,אברדא

 .רעקרַאטש ןוא רעסערגנ טנעצַארּפ קיצ

 ןעמ טעװ ןטונ טימ ןֵא ,ןעזענסיױרַא טָאה קישטווַארומ ריאמ-םולש

 טָאװ ,לטימ ןטלַא ןַײז ןדנעוונַא טזומעג רע טָאה ,ןכַאמ טשינרַאג ייז טימ

 טאד .'יתקרזו, ןופ הלונס יר ,ןטיונ ענַײז עלַא ןיא ןענַאטשעג םיא ןזיא

 ןוא סעיצַארָאקעד יד ןקעדפיוא ,ןַײז חירימ ךיז טזומעג טָאה עמ ,טסייה
 ןפיוא םָארטש ןטלַאק א ןזָאל ןוא רעצידּפש םעד ןטרָאד ןופ ןעוצסיױרַא

 רעד ןיא טונימ ייווצ ענייא ןיא !הלונס ערעַײט ַא ,"םוקילבוּפ ןטרעעג,

 טשינ 'םוקילבוּפ ןטרעענ, םענופ זיא'ס ןוא ןרָאװענ טקינײרעגּפָא ץַאלּכ

 ,שפנ א ,ןגָאז טלָאז ריא ,ןבילבעג

 א ןגעק א טראװעגּפָא קישטווַארומ ריאמ-םולש טָאה טלַאטעד טשרע
 -קעדיד רעד טָאה ,ליטש טכער ןרָאװעג ןוא טָאַײש ןיא זַא ןוא ,העש רַאּפ
 ךיוא ןדַאלעננַײא טָאה ןוא עטודרט עצנַאנ יד ןעמונענפיונוצ קַאּפושטש רַאט

 ייז טימ קעווא ןיא ןוא עינַאטמַאק רעצנַאנ רעד טימ רעמועלק םעד ?לאיזחי
 .טיחאנ םימ ןסַײכראפ ןֹוא ןַײװ ךעלזעלנ וצ ןעמענ ןַײדַא רעלעק ַא ןיא
 .ןטאבענ טָאה טָאנ יו ,בעל ַא ןבענ

 מאד ןיא סאו ,ןרעדננװּפָא םנַאקעג טשינרַאנ ךיז טָאה עּפודט יד
 רעב א ראנ עקַאט סעּפע, ?דלימ ױזַא ןרָאװעג םיצולפ רָאטקעריד רעייֵז

 -עג ןייֵלַא ,ךָאנ ןבעג ןסייהעג רע טָאה לָאמעלַא ,.,!"טרנּפעג דלַאװ ןיא
 ףעקירנפעלקיטשינ ןַײז טימ ןעקנירט םלוע םעד ןטעבעגנ ןוא ןעקנורפ
 ;ךַארּפש

 רעדניק עשז טרעה ןַײװ א סָאד זיא ןגָאז ךַײא ךיא לָאז סָאוו --
 ..ןטסיגנ ןוא טקנידט
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 -װַארומ ריאמ-םולש רעזדנוא ךיז טָאה ןעקנירט ןטכער ןיא עמַאס
 הרבח עצנַאג יד טזָאלענרעביא ,עינַאּפמַאק רעד ןופ טשטילגעגסיױרַא קישט

 טטָאנ, ףיוא קעוװַא ,ןטַאש רעליטש א יוװ ,רע זיא ןייֵלַא ןוא ,רעלעק ןיא
 ."סָאג

 קיסַײרד ןוא ןביז לטיּפַאק

 םידחּפ עטסיזמוא

 יענ טאה ,הדקע רעד וצ טריפענ םיא טָאה וניבא םהרבא תעכ ,קחצי
 רעננוי רעזדנוא טרעטיצענ טָאה סע יוװ ,ןרעטיצ ױזַא טפרַאדַאב טשינ סיוו

  טנַײרפ ןַײז טימ ןנַָאװ ןיא סטכַאנוצ-תבש םענעי קידנציז ,ךעבענ דלעה !

 ןופ ןוא יטשעשטַאפ ןייק ןַאב רעד וצ םיא טימ קידנרַאפ ןוא ךַאמצָאח

 רע טָאה טרעטיצענ ןוא ,ץענערג רעשינעמור רעד וצ ,ינעגנוא ןייק טרָאד

 ךָאנ םיא ןעמ טנַאי ,השעמ ַא ףיוא אישק ַא ,רעמָאט סָאװ ,רַאפרעד טושמ

 עמ ןוא יטשענעלַאה ןייק קירוצ םיא טגנערב עמ ןוא םיא טקַאּפ עמ ןוא
 ,ןטכַארט וצ ןופרעד ארומ רָאנ טָאה ?בייל !ךַא ...םיא ַאב סיוא טלסיירמ

 ...ןַײרַא ךַײט ןיא רעקידעבעל ַא רעסעמ

 ןעשטַאק םעניא ,דרעפ יד ןופ ןפיול םעניא ןַײא ךיז טרעה ?בייל ןוא
 ךיז טכַאד סע ןוא ןגָאװ םענופ ןעלסיירט םעניא ןוא רעדעד יד ןופ ךיז

 םיא ךיז ןעלסיירט סע יוװ ,מליפ רע ןוא ,ךָאנ םיא טפיול רעצעמע זַא ,םיא

 רענייש רעד ןופ רָאג סָאד ןיא רשפא ?קערש רַאפ ,קערש רַאפ רעדילנ עלַא

 -- !ןכַאמצָאה וצ ןוא םיא וצ ,ןדייב ייז וצ זיא ייוו ןוא ךֶא זַא ?"עדזאי,

 סָאד .ןעלסײרטסױרַא דיוא המשנ יד ןָאק סע ,ןגָאװ םענייש ַא ןיא ןציז ייז
 ןַאנביוא ץנַאנ ןכַאמצַאה ןצעזַאב לָאז עמ ,ןעוועג ּפָאק סריאמ-םולש ןיא

 ןדַאש ןייק ןַײז טשינ הלילח לָאז'ס -- שזאנאב ןטימ "אבראה, רעד ףיוא

 ,סעיצַארָאקעד יד ןיא

 ןטימ ןריאמ-םולש טרעהענ ךדַאמצַאה רעבַא ןיוש טָאה לָאמ סקיטציא
 יװ רעטַאעט ןצנַאנ רעייז טימ ןֹוא סעיצַארָאקעד ערעייז טימ רָאטקעריד

 ןיילַא ,ןגָאװ ןיא ָאד קידנציז ,ןיוש זיא ךַאמצָאה .יינש ןקירָאיַארַאפ םעד
 רענענייא ןַײז טימ רעטַאעט ןגייא ןַײז טַאהעג ןיילא ,רָאטקעריד ַא ןעוועג

 ריא טײטשרַאפ ,ןכַאמצַאה ַאב .סעיצַארָאקעד ענעגייא ענַײז טימ ,עּפורט

 ןוא םיא טמערַאװ סָאװ ,סעכלעזַא ?קעּפ ַא םעזוב ןיא ךיז טניפעג ,ךימ
 ןַײז ןַא םליפ ןוא רעדילג ענַײז עלַא ןיא םַאזלַאב א טנַארטעצ ,םיא טירב

 .,.דיירפ רעטסערג רעד טימ ץראה
 עקַאט ,טייהרעליטש ןבענענרעביא םיא טָאה ?קעּפ עטונ עקיזָאד סָאד
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 תעב ענַײז טנעה יד ןוא ,לבייל טנַײרפ רעגנוי ןַײז ,קידנציז ןנָאװ ןפַא ַאד

 ןיא ןייצ יד ןוא ,טרעמיצעג ןבָאה ןוא טלַאק ןעלבייל ַאב ןעוועג השעמ

 .תחדק ןיא יו ןפדָאוװעג םיא סָאד טָאה ןייֵלַא ןוא ,טּפַאלקענ םיא ןבָאה ליומ

 ,טייהרעליטש ךַאמצָאה םיא טנערפ --- ?וינעבויל ,ָאד זיא ?םיוו ---

 -עלַאב רעד ןרעהרעד טשינ לָאז סע ,רעיוא ןפַא םיא וצ ךיז ןגיובעגנָא

 ,לקעּפ ןכָאנ רעשמ ריז זיא רע רָאנ .ןנַאװ ןפַא ייז טימ טרָאפ סָאװ ,עלָאג

 ....אקיתוּפ , עשּפיה ַא ןַײז ףרַאד סָאד זַא

 ,רעיוא ןפַא ךיוא ?בייל םיא טרעפטנע -- ,טשינ ןיילַא סייוו ךיא ---

 ,ץיה ַא סױרַא טצעז ליומ סלבייל ןופ יו ,טליפרעד ךַאמצַאד ןוא

 םיא טנערפ -- ?טלַאק ריד זיא'ס --- ??קיטַאק ,וטסרעטיצ סָאוװ ---

 ,רעדורב ןרעטלע ןַא ןופ טפַאשַײרַײעג טימ ךַאמצַאה

 -ןּפַאלק ,לבייל םיא טרעפטנע -- !םערַאװ---ַאוו---אוו רימ זיא'ס ---

 ,ןָאצ ַא ןיא ןָאצ ַא קיד

 -צִאה רעביא םיא טמירק --- ?םעד--אוו--אוו ריד זיא'ס ?ױזַא ---

 {ַײמ ,וינעבויל ,ןָאטנָא ריד ךיא לע טָא .ריד ףַא ץיח עזייב ַא --- .ךַאמ

 יו טמערַאו עדנערעוועדנעט ןַײמ ,ןַײז חיחמ ךיז וטסעוו ,עדנערעוועדנעט

 .עמַאמ ַא

 ןוא םישובלמ קַאּפ ַא ףיוא טדניב ןוא ףרָאוװ ַא ךיז טוט ךַאמצַאה ןוא

 .עטַאמשבש עטַאמש ,דנב ןטלַא ןא ןטרָאד ןופ סורַא טּפעלש

 -עג ַאזַא טימ עטאמש יד טָא ןפורוצנָא ןלעפענ סעּפע םיא זיא סאוו

 וצ טרעהעג ךָאנ טָאה סע תעב ,לָאמַא זַא ,ןַײז ןָאק סע ?ןעמָאנ םענעביוה

 םע ףרַאד עמ סָאוװ ,שובלמ ןימ ַאזַא ןעוועג עקַאט סָאד זיא ,ןקַאּפושטש

 ןַײז טזומעג טָאה סָאד זַא ,ארומ רעבָא ךיא בָאה ,"עדנערעוועדנעט , ןפור

 ,רָאטקעריד רעזדנוא ןעוו ,ןטַײצ ענעי ןיא יאדווא ,גנַאל רעייז ,גנַאל ןיוש

 ױזַא רָאנ ,ןעוועגנ טשינ רַאטקעריד ןייק רָאנ ךָאנ זיא ,קַאּפושטש טרעבלא

 -רשמש רעזדנוא ןעוו ,טלַאמעד ךָאנ ןעוועג סָאד זיא רשפא ןוא ,רָאיטקַא ןַא

 ןתירב ףיֹוא ,תונותח ףיוא ןעגנַאנעגמורַא ,טכַאדעג ,טנַײה טשינ ,זיא קַאּפ

 "ושטש תעב ,סלַאפנדעי ..."שדקמדלכ, ןעננוזעג ןוא סנבהדןוידּפ ףיוא ןוא

 ,ךַאמצָאה רעקימָאק םעד דנב ןטלַא ןקיזָאד םעד ןבענענקעװַא טָאה קַאּפ

 ףיֹוא קעװַא םיא רע טקנעש סָאד זַא ,טרזחענרעביא לָאמ עכעלטע רע טָאה

 "םיונוצ טליופעג טשינ אקווד ךיז טָאה רע ןוא ,סע טסייח הנתמ ַא ,דימת

 ,קַאּפושײש ,רע הנתמ ַא רַאפ סָאװ; ,ייז ןזַײװַאב ,ןטסיטרַא עלַא ןפורוצ

 םעד ןעיירד ןעמונעג טָאה רע ןוא ."ןעקנעשקעווַא ןלעב ַא ,עכ-עכ ,זיא

 -ַאב ןוא טלעוװקעג ןוא טלגיּפשעג דיז ,ןטַײז עֶּלַא ףיוא ןכַאמצַאה ןעמערא

 :םעטָא ןייא ןיא ךיז טמיר
 טימ ?טנַאמרעבייא ןַא ןופ ?לקיטנַא ןַא עשז טרעה לָאמַא ןעוועג ---

 "עג זיא ןביוא ןופ ענירעלעפ א ןוא טעמאס ןטכע ןופ רענלָאק ןרעַײט ַא
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 תיחמ א ,בננ ַא ןופ האיצמ עקיַטרַאֿפ ַא סע טסייה טפיוקעג ,עשז טרעה ןעוו
 ..(טערבלא ןסייה טשינ ןעמאנ ןַײמ לָאז ,עכ-עכ ,לברַא ןַא ןקוק וצ ןעוועג

 !זיװַאב שזַא ךיז טָאה ןניוא עקידנעמערבנַא עטיור סקַאּפושטש הַא
 ווא שובלמ ערעַײט עקיזָאד סָאד ןָאטעגנָא טָאה ךַאמצַאה ןוא ,רערט א
 ןכַאמכָאנ ןעמונעג ,סעציילּפ סקַאּפושטש רעטניה ,טרָא ןפַא ַאד עקַאט םָאד
 -וצ ןַײז טימ ,םינּפ-תונמחר טשטיינקעג ןקידעמשונמ ןַײז טימ ןקַאּפושטש
 -- ,ךעלענייא עקידנרערט עניילק ענַײז טימ ןוא לקסיּפ ןטעווערונשעגפיונ
 ייווצ יד ןופ רעוו ,ןענעקרעד וצ טשינ ןעוועג זיא'ס זַא ,קיצנוק ױזַא רעבָא
 : ?ךַאמצַאה זיא רעוו ןוא ,קַאּפושטש זוא

 עקַאט ןכַאמצַאה טנידעג עדנרעוועדנעט עקיזָאד יד טָאה ןגעווטסעדנופ
 -רעטנוא ןַא ןוא ?טנַאמננער ַא ןעוועג םיא ןיא יז ,עמַאמ עַײרטעג ַא יו
 ריא סָאװ ןוא ,טַאלַאכ א ןוא ,ערדלַאק ַא ןוא ,טעברעבייא ןַא ןוא ,טעב
 םעד ןליהוצנַײא ףַא ןעמוקעג ץונוצ םיא יז זיא טציא ךיוא ןוא ,טליוו
 ךַאמצאה ןוא ,עלעמעל רשכ ַא יו טרעטיצ סָאװ ,"טַאי, םעניילק ןקיזָאד
 ןוא רעיוא ןפַא םיא טעשטּפעש ןוא ?"טָאי, םעניילק םוצ ןָא ךיז טגייב
 :דניק ןיילק א טסיירט עמ יוװ םיא טסיירט

 רימ ןענַײז ,טשינ טעז עמ יוװ טשרָאקָא ,עלערַאנ ,ארומ וטסָאה סָאוװ ---
 ןטימ ןוא ןַאב רעד ףֵא קעװַא דיז רימ ןצעז :רָאד ,יטשעשטאפ ןיא ךָאד
 זיב יצנענוא ןופ ןוא .יצנענוא ןיא ,ץענערנ רעד ףא ןיוש רימ ןענַײז גָאט
 טעװ עמ זיב זַא יוַא ,ץכערַאפ חעש עבלַאה ַא יװ רעמ טשינ זיא סַאי
 . ,.!ויטדויט --- ןַײז ןיוש רימ ןלעוו ,ןּפַאכ םייה רעד ןיא ךיז

 א טימ ךַאמצַאה ךיז טכַאלעצ קנַאדעג ןכעליירפ ןקיזָאד םעד ןופ
 עטיוט טימ טסוה םעד טלעש ןוא ךיז טסוהרַאפ ןוא רעטכעלעג ןליטש
 ,תוללק

 -יַצ ?בייל ,םיא וצ טדער ךַאמצָאה סָאװ ,טשינ רעבָא טרעה ?בייל
 ןגָאװ ןכַאנ ןפיול ןצעמע טרעה רע זַא, ןרעווש טגעמענ טלָאװ דע ,טרעט
 ,סיורג טשינ זיא קערש יד לפיוו ןוא ,,."!עדאה !עדאה !עדאה, :;ןעּפָאס ןוא
 קירוצ קוק ַא טוט ,עדנערעוועדנעט רעד ןופ ּפָאק םעד סיורַא רע טקעטש

 ?שוקרעט רעהַא טמוק יװ .,.!שוקרעט טנוה ןטלַא רעייז -- טעזרעד ןוא
 ...רעירפוצ ףַא טפיול שוקרעמ ןוא ףיוה םענופ רעצעמע יאדווא טרָאפ סע |

 יוא .סייוש רעטלאק ַא םיא טנַאלשַאב סע ןוא לבייל ךיז טכַארט ױזַא
 רע טרעהרעד ,קירוצ ןָאט קוק ַא לָאמַאכָאנ טַײצ ךָאנ טָאה רע רעדייא
 קָאנק ַא טימ ןוא ףַײפ א טימ ןוא קֹוח ַא טימ טנַאי ןטניה ןופ ןצעמע ---
 !ווא דלעה רעננוי רעזדנוא ךיז טכַארט -- ?!ןלַאפרַאפ, ,שטַײב רעד ןופ
 גָאט רעקיטכענ א סיוא ךיו טזָאל סע רָאנ .גנידצלַא ףַא טיירנ ןיוש זיא
 ריוב ןַײז טימ עלַאנעלַאב רעד דוד-ןועמש ןטניה ןופ ןפַאלעגנָא זיא סָאד

 -ַאדלַאמ ףֵא בלַאה ,ךארּפש ןַײז טימ דעסַײמש רעייז וצ סיורַא זיא ןוא
 :ןטימניא ךיוא שרוק-ךושל ןוא ,שידָיי ףֵא בלַאה ,שינַאוו
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 'עפעלש וד ,רענייא רַאנַאמ וד ,ךיז וטסּפעלש ךָאנ -- תוקלקלחו ---

 ןיא בלאה רעכעה ןיוש טסיב וד זַא ,טניימענ בָאה ךיא ןוא ?ךאלמ רעקיר
 טַײז ןיא שינערעקוצנַא סוס ןטַאברוט םעד טָא בענ !ערב ,יטשעשטאפ

 אלש טיינ רע םערָאו ,םילנר יד רעביא עלעשזוּפ רעד טימ רעדָא ,ןַײרַא

 | ,יקאדרכ
 טננַאלרעד ןוא ןַאט סע =עוװ רענעי זיב ,טשינ טרַאוװ דוד-ןועמש ןוא

 ןוא םילנר יד רעביא סֹוס ןטאברוט םעד שטַײב רעד טימ ןיילַא רעסענ

 :רעפַײמש םוצ טנאז

 רעד ןנָאז וטסלָאז ,יטשעשטאפ ןייק ןעמוק טסעוװ וד זַא !ערב --
 קירוצ ןרָאפ ןוא דרעפ ןסַאּפ ןסייהענ בָאה ךיא זַא ,אירבח רעקירעביא

 ?טספאלש וד יצ ,טרבד עמ סָאװ ,טסרעה וד ,רימ ףַא ןטרַאװ טשינ ,םיהַא
 !איוודַאיוװ ,רעדניק ,ָאיוו

 ןוא דעלעדרעפ ענַײז וצ קָאמשט ַא טימ דודדןועמש סיוא טזָאל ױזַא
 ױלעה רעגנוי רעזדנוא ןוא ,סטכער ןנַאװ םעד ןעווערעקרַאפ ךיז !ףמענ
 רעבירא ןיא קערש רעד סָאװ ,טָאנ טקנַאד ןוא סייוש םעד ךיז טשיוװו

 'עדנעט רעד ןופ ּפָאק םעד עקנעילַאװַאּפ סיורַא טקעטש רע ןוא ,םולשב
 סטטשילב ַא םיא טוט סע ןוא ,קירוצ ניוא ןייא טימ קוק ַא טוט ןוא עדנערעוו

 עדנעילג עצרַאװש עטנַאקַאב-טונ רַאּפ ַא קױרַא ךיוב סדוד ןועמש ןופ
 טיורַא טַײר א ,טרָא םענופ ףיוא בייה ַא ךיז טוט ?בייל ,ןנווא-רענייניצ

 טיורַא ךיז טּפַאכ ןליו םענענייא ןַײז ןנעק ןוא עדנערעוועדנעט רעד ןומ

 וצ טכיירגרעד טרָאו סָאד רעדייא רָאנ ..2!לזיירג ;יירשעג א םיא אנ
 קוח א + טימ ןוא טעוװװערעקענסיוא ןיוש ךיז רענעי טָאה ,דיוב סדוד-ןועמש

 חַא ראג ךיז רע טמענ שטַײב רעד ןופ קַאנק א טימ ןוא ףַײפ ַא טימ ןוא

 -ואמ דוב יד טרעוו ךינ ,קירוצ ןרָאט טלָאװ רע יוװ סעּפע ,נעוו רעדנַא ןא

 ,דרעפ ןופ ףורעג א טימ ביוטש ןטכידעג א ךיז ךָאנ רעביא טזָאל ,ןדנוווש
 ,עלָאמס ןופ חיר .א טימ טשיטענסיוא

 קרסיײרד ןוא טכא לטיּפאק

 תוישק טימ תוישק טימ תוישק

 עכלעזט ןזַײװסיוא םיא ךיז ןענַאק ,קערש ןיא ןזיא רע זַא ,שטנעמ א,
 .. ןגניטטפענ טשינ, ןניוטשעג טשינ סָאװ ,ןכטז

 ןםא ןפאטצאה טימ קידנציז ,דלעה רעננוי רעזדנוא ךיז טכארט יוזַא
 ןעמונעג טיא וצ ךיז טָאה ןענאו ןופ , .סעיצשטראקעד יד ףא ,ןביוא ,ןגָאװ
 ?פןייר טציז דיוּב ןיא עלאנעלַאב םעד דוד-ועמש אב זַא ,קנאדעג אז
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 -ערעקרַאפ ןעמ טאה סָאװ :אישק ַא ךיז טנערפ ,?זייר ןַײז לָאז סָאד ןעוו
 ןיא עדייב טשינ ןעד ןרָאפ ?געוו רעדנַא ןַא ףַא רָאנ ,ןיהַא ריא טימ טעוו

 ... ?ןַײרַא טרָא ןייא

 םעד סיוא טיירד רע ןוא ןיילַא ךיז ַאב ?בייל טנערפ תוישק עכלעזַא

 זיא דיוב סדוד-ןועמש ּוװ ,ןיהַא קוק ַא לָאמַאכָאנ טוט ןוא קירוצ ּפָאק
 "ףעט טנַײרפ ןַײז ןופ ןניוא יד טימ ךיז טנגעגַאב רע ןוא ,ןרָאװעג םלענ

 -עטלעטשענסיורַא ןַא טימ ןנַאװ ןכַאנ ךָאנ ץְלַא םיא טפיול סָאװ ,שוק

 טמעלקרַאפ סע ןוא ,לבייל ךיז טרעלק -- ?!טנוה רעשירַאנ ַא טָא, ,גנוצ

 -רעט טנוח ןעַײרטעג ןטלַא ןַײז ףִֵא תונמחר טָאה רע ןוא ,ןצרַאה םַאב םיא

 ,ךעבענ קעשָאל רעד ןוא, .ןייֵלַא רענייא ,טנלע דעבענ טבַײלב סָאװ ,שוק

 ... ?ןיילַא רענייא ,טנלע טשינ ןעד טבַײלב --- ,ךיז רע טכַארט ---

 .ךַאמצַאה ןָא ךיז טפור -- !ןדייב ייז ףֵא ןעמוק לָאז ערעילָאכ ַא ---

 ידַאפ ?בייל םיא טנערפ --- ?ערעילַאכ א ןעמוק לָאז ןעמעוו ףַא ---
 | ,טרעדננוו

 רזוממ םעד טָא טימ ןקַאּפושטש ןַײמ ףַא עקַאט ?ןעמעוו ףַא ---

 ןיא ןדוד-ועמש ַאב טניילעצ ?סיב ַא סָאד ךיז ןבָאה ייז יו ,ריאמ-םולש
 !ןטרָאגנַײוװו ןיא ןטַאט רעייז ַאב יוװ רָאנ עקַאט ,דיוב

 טשינ טָאה רע :טרעדנווװרַאפ רעמ ךָאנ ןכַאמצַאה ףַא טקוק ?בייכ

 מאוו .ןעלזייר ץוחַא ,םענייק ,ךיז טכַאד ,דיוב ןיא ןדוד-ןועמש ַאב ןעזעג

 ?ֵאד דיז טוט
 "ףשטש טריסערעטניא םיא ,ןעניז ןיא סנַײז ךיז טָאה ךַאמצַאה ןוא

 ;ןיילַא דיז וצ יו טדער רע .ריאמ-םולש טנַאטויַא-?גילפ ןַײז ןוא קַאּפ

 :ּפָאק םעד ּפָארַא רימ קַאה שטָאכ ,טשינ ךיא יײטשרַאפ ךַאז ןייא ---

 גנערפ א ףרַאד ןעמ ?קירוצ טעוװערעקרַאפ ייז ןבָאה רָאידץרַאװש סעכלעוו

 -- !תוחילס וצ ּףַא טייטש !רעטעפ ,עה .ץָאה ןקידרעפעלש םעד טָא ןָאט

 עמ סָאװ ,טשינ ?ביארַאפ ןייק טָאה -- .,רעסַײמש םוצ ךַאמצָאה טגָאז

 טשינ רימ ריא טנַאק ,ףָאלש ןטכער ןיא עמַאפ ןגָאלשעגרעביא ךַײא טָאה

 טָאה דוד-ועמש רעַײא סָאװ ,געוו רענעיַא ּפַא טייג ןיחגוו ,?שמכ ,ןגָאז

 ?ןָאטעג םענ ַא סָאװ-רָאנ ןיהַא ךיז

 ןוא רעסַײמש רעד םיא טרעפטנע -- ?ךַאילש רענעיַא טָא ?עה ---

 טרָאפ ךַאילש םענעיַא טָא טימ -- .םינּפ ןּפַאלשרַאפ ַא םיא וצ סיוא טיירה

 .ץילעסָאװַאנ ןייק ןרָאפ ?ליוו עמ זַא ,ןעמ

 ?רָאג ץילעסַאװַאנ ןייק ---

 ,ץילעסָאװַאנ ןייק ?עה ---

 .?ץילעסָאװַאנ ןייק ןעד ןרָאפ רימ ?ץילעסָאװַאנ רעהַא טמוק יו ---

 .ינעננוא ןייק ךָאד ןרָאפ רימ

 .רימ ןרָאפ יטשעשטאפ ןייק ןרָאפ רימ ?עה --
 יטשעשטַאפ ,יטשעשטַאפ ןייק זַא -- ,ךַאמצָאה טגָאז --- ,סייוו ךיא ---
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 .ינעפנוא ןייק ןַאב רעד טימ טרָאד ןופ טרָאפ עמ סָאװ ,עיצנַאטס יד ןיא

 זַא רָאנ ךָאד ןיא ץילעסַאװַאנ ןוא ,ץענערג עשינעמור יד ןיא ינעננוא

 .ץענערג רעדנַא

 .ףָאלש םענופ יו רעדיוו ףיוא ךיז טּפַאכ רעפַײמש רעד

 .ץענערג רעדנַא ןַא ,ָאי ?ריא טגָאז -- ץענערג רעדנַא ןַא ?עה ---

 ןיוש דַאמצַאה םיא טגערפ --- ?ץילעסָאװַאנ ,ריא טגָאז עשז סָאװ ---

 .סעכ ןיא

 םענעיַא טימ ,ץילעסַאװַאנ ןייק זיא ,דיא גָאז ,ךַאילש רעד ?עה --

 .ןײלעסַאװַאנ ןייק ,ךיא גאז ,ןרָאפ ליוו עמ זַא ,ןעמ טרָאפ ,ךיא גאז ,ךַאילש

 'עד ןרָאפ רימ ?ץילעסַאװַאנ רעהַא טמוק יװ ?ץילעסָאװַאנ ןייק ---

 -צָאה םיא וצ טַײרש -- !ינעגנוא ןייק ךָאד ןרָאפ רימ ?ץילעסַאװַאנ ןייק

 .תוחוכ עֶלַא טימ ךַאמ

 .רימ ןרָאפ יטשעשטאפ ןייק ןרָאפ רימ ?עה ---

 ,ינעגנוא םיא גאז ךיא !ןיימש ַא ןופ ןרעוו וטסלאז טעגרהעג ַא ---

 !עלַאנעלַאב ַא טימ סיוא ךיז סעומש יג טנַײה !יטשעשטַאפ רימ רע טנַאז

 ןעלבייל וצ ןַא ךיז טפור ןוא רעסיײמש ןפַא ַײּפש ַא טוט ךַאמצַאה

 ;ליטש

 !דְלָאי ַא טָא --

 תוישק טגערפ ןוא טעברַא ּפָאק סלבייל .טשינ רעבָא םיא טרעה לבייל

 ... ?ןעלזייר טימ זיא סָאװ, :תוישקק עלַא ןופ טּפיוה רעד ןוא ,תוישק טימ

 -- ?לגיופליּפש רערעַײט ןַײמ ,ןגָאז ריד לעװ ךיא סָאװ ,וטסייוו ---

 טִא טימ קַאּפושטש ןַײמ זַא ,ארומ בָאה ךיא -- ,ךַאמצָאה םיא וצ טכַאמ

 ןבָאה ןוא עיצנַאטס רעד ףַא ןסעגרַאפ סעּפע ןבָאה ןריאמ-םולש רזממ םעד

 גד) אישק א רעבָא ךיז טנערפ ,יטשענעלָאה ןייק קירוצ טרעקענמוא ריז

 ;(ןיילַא ךיז וצ יװ טדער ןוא ףיױרַא לשוילעּפַאק סָאד ךַאמצַאה טקוררַאפ

 לָאז עמ ןַא ,סעלָאגעלַאב עקירעביא יד טגָאזעגנָא דוד-ןועמש טָאה סָאװ

 ךיז טעלג ךַאמצַאה) ,קוסּפ רעד טַאלג טשינ סעּפע ?ןטרַאװ טשינ םיא ףֵא

 ןפרַאד ןכדלע ,(דרָאב ַא ןַײז םיא ַאב טפָאװ סע יװ ךַײֿפג ,טנַאה רעד טיימ

 ,(רעסַײמש ןפַא טזַײװ רע) טכערעג זיא דִיי רעד טָא זַא ,טשּפ ןענרעל ריס

 רָאי-עצרַאװש ידלַא וצ ןרָאּפעגקעװַא עקַאט ןענַײז ייז זַא ,טסייה סָאז

 סאד) ,אישק יד ,ַײא ,ץילעסָאװַאנ ןייק טרָאפ עמ סאוו ,ךאילש ןטימ ץענרע

 ןבָארג ןטימ שטעווק ַא טוט ןוא ארמג רעד ןופ ןוגינ ַא טימ ךַאמצָאה טגאז

 עצנַאג יד טקישעגּפָא ייז ןבָאה יאמל ?סָאװ ,אישק יד ,ַײא --- (רעגנימ

 יענַײז ןיילַא ןֹוא ,ץענערג רעשינעמוד רעד ֹוצ סעיצַאדָאקעד יד טימ עּפורט

 רעד טזָאלענקעװַא דיז ןבָאה ןוא ,סע טבַײלב ייז אב ,ןרָאװעג ענושמ ייז

 ?ןיהּנוו סייוו חור
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 ןוא ,ןושל ןָא עלַײװ א רענניפ ןבָארג ןטימ ןציז טבַײלב ךַאמצַאח
 .ארמנ רעד ןופ ןוגינ ןבלעז ןטימ ןיילַא דיז רע טרעפטנע םעדכַאנ

 !אישק ַא טבַײלב -- וקית --

 קיטַײרד ןוא ןַײנ לטיּפַאק

 טשינ טּפָאלש יטשענעלַאה

 -רַאֿפ ןוא טכַאקעג ױזַא ךיז ןבאה סָאװ ,ןדִיי רעטשענעלַאה עלַא ןופ
 ייװצ יד ןופ עטכישעג רעכעלנייווענרעסיוא רעד רעביא ּפעק יד ןרָאל
 ןייא רָאנ ןעוועג זיא ,לדיימ סנזח םעד ןוא לדנוז סדיגנ םעד ,ענענורטנא
 טשינ ,טצכערקעג טשינ ,טנייוועג טשינ ,קִוור ןבילבעג זיא סָאװ ,ןשטנעמ
 .ףרַאד עמ סָאװ ןָאט ןעמונענ ןוא טצפיזעג

 .שטיוװַאלאפַאר ינעב -- ןיילַא דיננ רעד ןעוועג זיא סָאד
 חלהב רעד ןופ ןוא ?מוט ןצנַאנ םענופ זיא רע זַא ,שטיווָאלַאפַאר ינעב

 פָאז'ט ,ןָאטעג גָאז א םדוק רע טָאה ,דיז טוט ַאד סָאװ ,ןרָאװעג רַאװעג םיוק
 ,עפַאב א ןבענענסיױרַא רע טָאה םעדכַאנ .ליטש ןרָאװעג זיא ,ליטש ןַײז
 -ינס סינעב הַא ,?לּפענק, סָאד ןעננערבּפָארַא ןוא דרעפ ןענַאּפש לאז עמ
 זיא ינעב ןכלעוו טימ ,ווַאטסירּפ םעד -- ןסייהעג סָאד טָאה ןושל-רוהנ
 : ."וד, ףַא ןעוועג

 ךימ ופ -- ,טנַאזעג ינעב םיא טָאה -- ,טסליוו וד לפיֹוו םענ --
 ..דניק ןַײמ ּפָארַא רימ ננערב ןוא דמעה ןּויב סיוא

 ;ָאט ןייא ןיא ךיז לָאז שטנעמ ַא יװ ,ןביילג וצ טשינ טעמכ זיא םע
 .טרעדנערַאפ ךיז טָאה שטיװָאלַאפַאר ינעב רעד טָא יו ,ןרעדנערַאפ יוזַא
 -ּמִא יװ לָאמַאטימ ןוא דעליולב ןרָאװעג ןענַײז ןקַאב עטיור קידנעטש יד
 -ַײפנ ,ןטַײז עֶלַא ףַא טעשזדנַאלבעג ןבָאה ןגיוא יד .ןלַאפעגנַײא ,ןניוצעג
 יו קידכעלַײק ןוא קיד רימת ,דיוב רעד וליפַא .ןכוז ןצעמע ןטלָאװ ייז יו
 :שינרַאנ זיא'ס ..טָארַא ןעגנַאהענּפָארַא יו ןרָאװעג לָאמַאטימ זיא ,קיוּפ ַא
 רע .טשינ ךיז טפרַאװ רע .טשינ טַײרש רע .,לָאמעלַא סָאװ ,ינעב רעד
 ןֹוא ןיה םורַא רע טנַאּפש טירט עליטש טימ .דעלקנעב ןייק טשינ טכערב
 טשינ ףיוה ןוא ןלימַא ליוו ,ןטאש ַא יו רעטצניפ ,בוטש רעד רעביא קירוצ
 סָאד ,עקלייב טגיל ַאד ןוא .ןעז טשינ טלעוו עקיטכיל יד ליװ ,ןייגסיורצ
 ,רעטקַאד רעד טגָאז ,רעלעפדץרַאה ַא זיא ריא ַאב .קנַארק דעלרעפעג ,בַײװ
 םעדכאנ ,ןקיורַאב ינעב יז ןָאק סָאװ ?ןקִיורַאב ...ןקָוֹורַאב יז ףרַאד עמ
 אב ןעמונענוצ ,ץלָאה טייש ַא טימ ּפָאק ןַײז טענרהרעד םיא טָאה עמ יו
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 םֵאד ןוא עטסביל סָאד ןוא עטסעב סָאד ןוא עטסנעש סָאד עמַאפ םיא

 ?עטסרעַײט

 -- ,"לַּפענק, םוצ לָאמַאכאנ רע טגָאז -- ,טסליוװ וד ?פיוו םענ --

 ..רגיק ןַײמ ּפָארַא רימ גנערב יבא ,דמעה ןויב סיוא ךימ וט

 טשינ לָאמנייק ךַאנ םיא טָאה רע .ןינעב ףא טקוק "לּפענק , םָאד

 טגייל רע ןוא תונמחר םיא ףַא טָאה רע .טציא יװ ,טנערענפיוא ױזַא ןעזעג

 ;םיא טקיױורַאב ןוא סעציילּפ ענַײז ףַא טנַאה יד ףיורַא

 ,ושזַאקירּפ .טכער ,סע טסייה ,ןַײז טעווס -- אשאראכ טעידוב ---

 .ןעקנירט סעּפע ןבעגנ סייח -- שודיק ,ינעב

 רעד וצ ןָאטעג םענ ַא ָאװטסלַאשטַאנ ריז טָאה עינרענע סיודנ טימ

 "רעד ,טַארוקַא ךַאז יד ןשרָאפסיױא ,ןּפַאטסיױא ,ןַײז שרודו רקוח ,טעברַא

 -גַאנעג דיז ןענַײז ייז ,לַאװק ןטשרע םעד זיב ,שרוש ןזיב ךיז ןעוועטנודג

 רעד ,?ַאמלעש, רעד טָא ןצנַאנניא אד זיא קידלוש זַא ,גנַאג רעייז טימ ןעג

 ךיז טכַאמ רע רַאנ ,ןעמוקעגניהַא זיא ?רָאּפ סָאד יו ,סיוועג סייוו רע .,ןזח

 "עימ ערעמַאק, ןיא העש עכעלטע ןציזּפָא רעידפ רָאנ רע זָאל ,עטַאװעמת

 יד טימ ןוא ןצנַאװ יד טימ ,זַײמ יד טימ לסיב א ןענעקַאב ךיז ,"קאש

 טשינ סייוו רע זַא ,טרגּפענ ןכַאמ ךיז ןרעהפיוא רע טעוו ,תויח עקידעביא

 ןעמענוצ לאז עמ זַא ,רָאה א ןעגנַאגענּפָא זיא סע ןוא ..,ןגָאז וצ סָאװ ןופ

 עטנזח יד םשינ ןעוו ,ןַײרַא טרָא ןסוג ןיא ןריפּפִא ןוא ןזח םעד ילארשו

 יב ,ּפָאק ןשילובצנַאמ ריא טימ האל

 ריא רעביא רעכירַא ןיא עילַאװכ עטשדע יד דלַאביװ ,עטנזח יד האל

 םענענייא ריא טימ טָאה יז ןוא ןניוא יד טנפעעגפיוא ריא ךיז ןבָאה ,ּפָאק

 טָאה יז .רעטַאעט ןשידַיי ןטימ ןדניברַאפ ןַײז ףראד סָאד זַא ,טּפַאכענ לכש

 ,ןסיוו ױזַא ךָאנ ןַאק רעוו ,תויאר טימ םינמוס רעמנזיוט ,רעטנזיוט וצרעד
 !ןרָאװעג יז זיא טרעטצניפרַאפ ןוא טסיוװרַאפ ,סייוו עמַאמ ַא ?עמַאמ ַא יו

 ,ןגָאלשרעד ריא טָאה רענוד א ,טליפרעד טָאה יז .טליפ ץרַאה סעמַאמ א
 "םולש ןוא קַאּפושטש) ןעלומילש ייווצ ענעי ןעוו ,טונימ רעטשרע דעד ןופ
 .םולב ריא ףַא ןעיינ ייז ןַא ,לעװש ריא ןטָארטענרעבירַא ןענַײז (ריאמ

 א רַאנ עקאט סעּפע ?ןגניוא עדיא ןעוועג ןענַײז גוװ !דלאוועג ,דלַאװעג

 עסיורג ,עסיורנ עריא רַאפ ףָארטש סטָאנ א ,גיוא םונ א ,שינעדנעלברַאפ
 ימוא ריא ןיא ,גָאט רעד יו רָאלק ,רָאלק ץְלַא ןיוש ריא ןוא טציא ...!דניז
 יד טא ןיא עטשרע יד .ןןשטנעמ ךס 8 -- ךס א קלח א ןבָאה קילנ

 יווצ עדיא טימ ,אינסכא רעד ןופ עטסַאבעלַאב יד ,עכענ ,"ךתקדצו;
 ַאכיַאכ-ַאכ ןיא רעדנוזַאב ןכעלטיא טימ סָאװ ,דעלרעטסעווש ענעזַאלעגסיױא

 ןעוועג ,עיצנַאטס ןטלַאהענ ןטרָאד ןבָאה ןעלזמילש יד ...ַאכ-ַאכ-אכ ןוא
 טנַײה ..,גנידצלא ,גנידצלַא ןסיוו ןזומ ייז --- .וינעצומדוינעצוק ייז טימ
 ַא יז טימ טרוכישעג ןַאטַאלרַאש רעד טָאה סָאװ ?דעמזעלק רעד לאיחי

 -נעשנַײוװ ךענעה ןוא ?רעלעק ןיא רעקנעשנַײװ ךענעה אב טכאנ עצנַאג
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 ךָאנ ןפָאלטנַא טשינ זיא םיא אב !ץלעּפ ןיא קידצ ַא ךיוא --- ןייֵלַא רעק

 טעוװ יז ?לרעבַײרש יִאוָאנַאטס א טימ רעטכָאט ערעטלע יד ןרָאי ַײרד רַאפ
 !קילנמוא ריא ןיא קלח ַא ןבָאה עלַא יד זַא ,טייקינייר ַא ַאב ןרעווש ןייג

 ךיז ןעּפעשט טשינ ,רעסעב ייז וצ ןָאט םענ ַא טשינ ריז ןעמ לָאז סָאװרַאפ
 וטסאה ,קידלוש המשנ יד טָאג זיא סָאװ ,ןַאמ ריא וצ טשינמוא-טסיזמוא
 ..!?לסיב ַא ןעועג

 ןַאפ ריא ןוא ךיז טזיילענסיוא רַאנ טשינ עטנזח יד טָאה טימרעד
 געד ָאװטסלַאשטַאנ טנפעעג ,ןנָאז ןָאק עמ ,טָאה יז ;קילנמוא םעַײנ ַא ןופ

 ןכוז וצ ףַא טכיל ןבעגעג ,ןַײרַא טנעה יד ןיא ךַײלג רעוועג ןבעגעג ,חומ

 ,תמא םעד
 דלַאב ןעמ טָאה ןענױשרַאּפ עטנכערעגסיוא עלַא יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןפַא ןָאטעג םענ ַא ייז טָאה עמ ןוא ,דמלמ םעד חור רעד יוװ ,טּפַאכעגפיוא
 ,טאהעג ארומ ,קרַאטש רעייז ֹוליפַא ךיז ייז ןבָאה ןקַארשרעד ,לבמיצ
 ױַאנ ,טָאנ ןעקנַאד ,ןעמוקענּפָא רעבָא ןענַײז ייז ,?ובלב ַא רַאפ ,הלילח

 ,ייז ןופ טרעדָאפעג טשינ רעמ טָאה ַאװטסלַאשטַאנ ,ןיילַא קערש רעד טיט

 ןשידִיי ןופ ןרָאיטקַא יד ןנעוו ןלייצרעד וצ ןבָאה ייז סָאװ ,ןרעהסיוא רָאנ
 עקַאט ייז ןבָאה קילג םוצ ןוא ,רָאּפ רענעפַאלטנַא רעד ןגעוו ןוא רעטַאעט

 ,ןלייצרעד וצ ןוא ןלייצרעד וצ טָאהעג

 קיצרעפ לטיּפאק

 תודע טימ תודע

 ,רעקנעשנַײװ ךענעה ענעצס רעד ףַא ןזיװַאב ךדיז טָאה רעטשרע רעד

 ,עקכעּפ ,עטיור ךעלקעב רָאנ ,ביוט ַא יוװ סַײװ ,ןרָאי יד ןיא ןיוש דִיי  ַא
 רעבאראסעב ַא ,שפיה א ךיוא ?כַײב א ןוא ,קישטנַאמנגנויי ַא אב יו

 רעבא רע טָאה ,רעטציּפשענרעביא ןייק טשינ שטנעמ ַא זיא ךענעה ,לכַײב

 ,סָאד ןלייצרעד טשינ לָאמניײק ךַײא טעוװו רע ,תמא שיא ןַא זיא רע ;חלעמ ַא
 ןטכנארטסיוא טשינ ּפָאק םענופ תונומוּפ ןייק ןוא ,טשינ סייוו רע סָאװ

 זיא'ס ,ןייֵלַא טאנ רַאפ יו ,תמא םענייר םעד ןלייצרעד ןעמונעג רע טָאה

 : :השעמ יד ןעוועג ױזַא

 ,ןרָאא המכו המכ ןופ נהונ ךענעה דיז זיא יױזַא --- סטכַאנוצ-תבש;
 פארא ךיז טזָאל ןוא טכיל ַא רע טמענ --- רעקנעשנַײװ ַא זיא רע טניז ןופ

 רעכלעוו ?ןַײװ רעד טוט סָאװ ,ןַאט קוק ַא ,ןַײװ םוצ ןַײרַא רעלעק ןיא
 ?רעטליפ ןפַא ןזָאל ףרַאד עמ ןַײװ ןכלעוו ןוא ןליּפש ךָאנ ףרַאד סע ןַײװ
 ,ןצעזוצ ףרַאד עמ ןכלעוו ןוא תוקיתמ ַא ןבענוצ ףרַאד עמ ןַײװ ןכלעיו
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 ןיא טנַײה ?קותמ גונעג ןיוש זיא רע םערָאװ ,טײקרַאטש א ,טרעקרַאֿפ

 ,ןעװעקרָאקסיוא ןוא רעשעלפ ןיא ןסינעצ ףרַאד עמ סָאװ ,ןַײװ ןַארַאפ

 ףרַאד עמ סָאװ ,ןַײװ רעדיוו ןַארַאפ ןוא ,למיש ןייק ןּפַאכ טשינ לָאז רע

 םעגעגייא ןַײז ןעמוקַאב לָאז רע ידכב ,ןייטשסיוא ךיז לָאז רע ,ןזָאֿפ םיא

 "ניא ןעד זיא סָאװ םערָאװ ,טײקרַאטש ןַײז טימ ,תוקיתמ ןַײז טימ םעט

 ... ?ןַײװ ןופ לכש רעד ןצנַאו
 טשינ זַא ,רעקנעשנַײװ םעד ןסַײררעביא טזומעג ןעמ טָאה ָאד טָא

 םלוע רעד .שרעדנַא סעּפע רָאנ ,ןרעה םיא ןופ ןעמ ?יוו ןַײװ ןופ לכש םעד

 םענופ ןרָאיטקַא יד טרוכישעג טכַאנ עצנַאג ַא ןבָאה םיא ַאב זַא ,טסעומש

 | ...רעטַאעט ןשידִיו

 :טכַאלעצ שזַא ךענעה דיז טָאה ,"טרוכישעג, טרָאװ סָאד טרעהרעד

 דיי ַא !טרוכישענ טוג !טרוכישעג טסייה ץְלֵא טרוכישענ ,ַאבדַאכ-אב

 רעד ַאב רעלעק ןיא טייטש רע :השעמ יד ןעוועג ױזַא זיא'ס !טרוכיש

 יד זַא .םיא טגָאז עמ ןוא ןייגוצ ןעמ טמוק ,סע טסייה ןַײװ םַאכ ,טעברַא

 רע טָאה ,ןַײװ ןעקנירט ןעמוקעג ןענַײז רעטַאעט ןשידִיי םענופ ןרָאיטקַא

 סָאד ןעמ טעװ ַאד זַא ,טניימעג טָאה רע ,ןטעברַא עלַא ןפרָאװעגקעוװַא

 ךיז טזַאל ףוס םוצ .ןַײװ ןסינ ךיז טעװ סע ,ןַײװ קנורט םענייש ַא ןבענ

 -טירד לכח-דסב ןעקנירטעגסיוא ייז ןבָאח ןַײװ ןצנאג םענופ זַא ,סיוא

 .ןַײװ ןסַײװ םענופ ןַײװ עקָא ןַא ןוא ןַײװ ןטיור םענופ ןַײוװ סעקא ןבלַאה

 סָאװ ,רעד זַא ,ללכ ַא טָאה ךדענעה ןוא ,ןַײװ ןופ טדערעג רָאנ טָאה עמ

 םקנירט סָאװ ,רעד ןֹוא ,ןַײװ ןייק טשינ טקנירט רעד ,ןַײװ ןופ טדער

 . ןַײװ ןופ טשינ טדער רעד ,ןַײװ

 "נַײװ םעד טלעטשענּפָא ןעמ טָאה -- ,תמא גנידצלַא זיא סָאד ---

 םענופ רע סייוו סָאװ ,ןלייצרעד רעסעב לָאז רע ,ןטעבעג ןוא רעקנעש

 ?לרָאּפ םענעפַאלטנא

 רענעה סייוו ?רָאּפ םענעפָאלטנַא םענופ זַא ,השעמ ַא סיוא ךיז טזאל

 ויא רע זַאה :השעמ יד יױזַא ןעוועג זיא'ס ,טסייה סָאד ,ייז טימ ךַײלג

 רעלעק ןיא ןעננַאנעגּפַארַא םדוק רע ןיא ,ירפרעדניא ןענַאטשענפיױא

 ... ןַײװ םֹוצ

 רעקנעשנַײװ ךענעה וצ ןָאטענ גָאז א ןעמ טָאה -- ןַײװ גונעג ---

 ,רעמזעלק םעד לאיחי וצ ןָאטענ םענ א ךיז טָאה עמ ןוא

 ַא טימ ,רָאה עלטַאּפ רענייש ַא טימ דַיי ַא ןיא רעמזעלק רעד ?איחי

 -עדנעט ַא טימ שוילעּפאק ןכיוח ַא טנַארט ,רעגניפ ןפַא טענניס םענרעבליז
 ױזַא ,טסייה סָאד ;רעטנוזעג ןייק טשינ לסיב א ןיא רע רָאנ ,עדנערעוו

 ןוא זדלַאה םעד ןדנוברַאפ קידנעטש טייג רע רָאנ ,השקשינ ולימַא רע ןיא
 עקיזַאד סָאד זַא ,ןבָאה לי לאיחי .תושפנ-תנכס טימ קידעזייה טדער
 טבייה עס זַא ,וגָאז ןגעלַאק ענַײז רָאנ ,לדיפ םעד ןופ ןעמוקעג םיא ןיא

 ,םָאד טָא טנַײפ טשינ טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ זיא'ס ,ןָא טשינ רָאנ ךיִז
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 ךעלבַײװ עגנוי עֶלַא טימ "סעינעינישטַאס, טָאה רע .טשינ רָאט עמ סָאװ
 טלָאמ ,בַײװ ןַײז !ןטיה טאג לאז ,ייז ןגָאז ,ןַאטַאלרַאש ַא -- טאטש ןופ
 -ּפִא ענַײז עֶלַא טימ ןוא גנעג ענַײז עֶלַא טימ םיא ןעק ,?רעּפדחזנח ,ךַײא
 טנַײפ =אה יז ,ַאזַא טשינ זיא לרעּפ-הנח רָאנ .רעלקיטש-דמש ןוא ךעלצינש
 ןייק טשינ ןיא שטנעמ 8 .טַײצ ַא זיב רָאנ זַא ,ךיז טייטשדַאפ ,ןלַאדנַאקפ
 יז זא ,((טפָא ץנַאג ןוא) ךיז טכַאמ רעבירעד .לַאנ ַא טָאה רעדעי ןוא ןזַײא
 ןיא ?לרעּפ-הנח ,טשינ טעז רענייק זַא ,דעלנייוועג ,ּפָא םיא טימ ךיז טנכער
 ..ןֿפַאדנַאקס טנַײפ טָאה יז .ַאזַא טשינ

 "רעד יױזַא ךיז טָאה לאיחי סָאװ ,טשינ שודיח ןייק ןיוש זיא םציא |
 םעד ןלייצרעד לָאז רע ,?במיצ ןפַא ןָאטעג םענ ַא םיא טָאה עמ זַא ,ןקָארש
 -םיוא ךיז טָאה לאיחי ,רעטַאעט ןשידִיי םענופ סייוו רע סָאװ ,תמא ןצנַאג
 .ןדער ךיז טלעטשענקעװַא ןוא עלטַאּפ יד טמסעקעצ ,טסוהעג

 -ענ טשינ םיא טָאה חֹור רעד .רע ןַאק ,ןדער ?יוװ רע זַא ,לאיחי
 סָאװ ,רַאפרעד רשפא .ןעגנַאנעג טשינ םיא ןיא לָאמ םקיטציא רָאנ .ןעמונ
 רעד טימ טעטנַאלּפענ טָאה רע ?טַײז רעד ַאב ןענַאטשעג זיא לרעּפ-הנו
 -סעקרָא ,סעבָארּפ טםימ סעיציטעּפער ,סעיציטעּפער טימ סעבָארּפ, :גנוצ
 ןוא -- סעקווָארטסעקרַא טימ סערוטיטרַאּפ ,סערוטיטרַאּפ םימ סעקווָארט
 -ער ,ןטָאנ ץוחַא ,טרעקעגנָא טשינ לָאמנייק םענייק טימ ריז רע טָאה רעטַײװ
 ןוא ,ןטָאנ ,סעיציטעּפער ,סעקוװָארטסעקרָא ,סעקוװָארטסעקרַא ,סעיציטעּפ
 א ןעװעג ןיא רע זַא ,סרעמזעלק יד םירבח ענַײז םיא ףַא ןגָאז רעמַאט
 ןלופ א ןעַײּפשנָא ייז ןעמ לָאז ,ענַאדַאמירּפ רעד טימ ןתוחמ רעטנעאנ
 טשינ ,ןניפ עלַאנ ,?רָאוו רָאו ןייק ,רקשו בזכ ,בזכו-רקש ןזיא'ס ,םינּפ
 ... ןניולפעג טשינ ןניוטשעג

 ןעשטָא -- ןטימניא ןסירענרעביא םיא ןעמ טָאה -- ,ַאשארַאפ --
 טימ ןעמ טעװ ענַאדַאמירּפ רעד טימ טפַאשנענתוחמ ןייז ןגעוו !ָאשארַאכ
 ױוַא ןעוװעג רע טלָאװ רשפא ,טַײצ ַאד ןיא'ס ,ןסעומש םעדכַאנ םיא
 יו ,ןענַײז סָאװ ,לרָאּפ םעד ןופ רע סייוו סָאװ ,ןלייצרעד ןוא ךעלטנַײרפ
 ןשידִיי ןופ ןרָאיטקַא יד טימ ןרָאװעג ןפָאלטנַא טכַאנ עקיטנַײה ,טנכער עמ
 ?רעטאעט

 זא ,ןריוושעג ןוא טרעפטנעעג רעמועלק רעד ?איחי טָאה ףיורעד
 ךַאז ןייק , ,ןגָאז וצ סאו ןופ טשינ סייוו רע זַא ,דמושמ א ןביילנג געמ עמ
 ןליפַא, ...טשינ ןיטולחל --- "?טשינ ןיטולחל, .טשינ רַאז ןייק -- ??טשינ
 לאז -- ?.?ןטסנייפ רשפא , ,?יפיוזַא טָא ףַא וליפַא -- ??ליפיוזַא טָא ףַא
 דימ לאז !גרַאב א ןרעוו ריס ןֹופ לֵאְֹו !חנושמ התיס ַא ןעמעננַײא ךיא

 . גונעג ןגונענ ,ַאש 8...  ןעגנירּפשסיױורַא

 םוצ .רוטּפ ןיוש ןיא רע זַא ,טניימעג טָאה רעמזעלק רעד ?איחי
 ןסילשרַאפ ,רדח ןרעדנוזַאב ַא ןיא ןריפנַײרַא םיא ןסייהענ ןעמ טָאה ףוס
 'םור םיא טעוו עמ ןיב ,ןציז ןטרָאד לֵאז רע ,ןטעב ןוא ןיילַא םענייא



 ןבענעג ךיז ןעמ טָאה לַײװרעד ןוא ,ןפרַאד םיא טעו עמ זַא ,לָאמַאכָא

 ַאד ןוא ,ךעלרעטסעווש ייוצ עריא טימ עטאינסכא-לעב עכענ וצ םענ '
 ,לַאדנַאקס רעקידארומ ַא סיורַא זיא

 רעזדנוא ןופ בייחנָא ןיא רָאנ ,ךָאנ ןעקנעדעג רענעייל ערעזדנוא יֹוז

 -אב א, ,עיצַאטסעטא סקישטווַארומ ריאמ-םולש טיול ,עכענ זיא ,ןַאמַאר

 ןיא עכענ סָאװרַאפ ,ןנָאז וצ רעוש ןזיא סע .,"עלהזוזמ א עטסָאבעל

 ?"סָארּפָאד, ןפַא ןַאטעג םענ ט יז טָאה עמ וַא ,ןנַארטענּפיוא וזַא ןעוועג

 ,ןזָאלרעד טשינ ןָאק סָאװ ,המשנ ערשכ ענייר ַאזַא ךעבענ זיא יז לַײװ יצ
 רעדנַא ןַא רעביא יצ ?עלעקנערּפש ַא ,סחו-חלילח ,ןלַאפ ריא הַא ל?ָאז'ט

 -טנַא םעטופ יז סייוו סָאוװ ,ןָאטעג נערפ ַא יז טָאה עמ זַא ,רָאנ ?ךַאז

 ןוא תוללק ןֹוט לַאװק א ריא ַאב םכפעעג ופיוא ךיז טָאה ,?רָאּפ םענעפַאל

 "ניא יז ןעוװענ ךעלנעטמוא זיא'ק זַא ,דלַאװעג ַאזַא ןביוהעגפיוא טָאה יז

 -רַאפ סָאוװ ,םיאנוש עריא ףַא ןסָאנעג יז אה לבעווש ןוא ךעּפ ,ןליטשוצ
 דיא ןיא ןליוו סָאװ ,יד עלַא ףֵא ןוא ,טיורב ?קיטש סָאד טשינ ריא ןעניג

 !בַײז ַא ףֵַא ןלעטש ,םלוע-לשדונובר ,ייז ךיז לָאז ליומ סָאד, !סטכעלש ןעז

 ןלָאז סיפ ןוא טנעה !סיורַא ייז ןלָאז ןניוא יד !ןלַאפּפָא ייז לָאז גנוצ יד
 !ןרילרַאפ ייז ןלָאז עמַאמ-עטַאט !ןייג ייז ןלָאז סעילוק ףא !ןעמענּפָא ייז
 ןּפעלש ךיז ייז ןלָאז רעזַײה יד רעביא !ןעמוק טשינ ייז ןלָאז תובא-רבק וצ
 יראה ,רעביל ,רָעטָאפ רעסיז ,וינעטאט ,תורודירוד ףֵא רעדניק-סדניק טיט

 ,..ןרעַײרטעגנ ,רעקיצ

 קיצרעפ ןוא ןייא לטיּפָאק

 רעסַאװ ןּפַא למיוב יוװ

 ריא טָאה עמ ,ןפלַאהעג טשינרַאנ ןעכענ רעבָא ןבָאה תוללק סעכענ
 ,ןגָאז יז טעוו ;לָאמעלַא רַאֿפ לָאמנייא טרָאו ןבראה ןטימ ןסיוו וצ ןבענענ
 רעמזעלק רעד גוז ,ןיחַא ןיינ יז טעוו -- טשינ אלא ,טונ זיא ,םייוו יז סָאװ

 טָאה יז טַײװ יו ,טלייצרעד טָאה ןוא ןקַארשרעד עכענ ךיז טָאה ..,טציו

 :עטכישעג עצנַאנ ַא ,שידַײ ףֵא עקירעביא סָאד ,שיסור ףֵא -- טנַאקעג
 ןוא הנמלא ןַא ענעדויי ַא ?כה-ךס ןיא ,סע טסייה עכענ ,ןיילַא יז,

 א !אינסכא ןַא רימ ךיוא ,טנַאזענ-סנייטש'מ ,אכ-אכ ,אינסכא ןא טלאה
 טכַאמענוצ גנַאל ןיוש טלָאװ יז ,גנָאט רעקימכענ ַא ,לַאטש ַא ,עלאדַאטט
 טָאה ,םולשהחדוילע ,ןַאמ ריא זַא ,ןַאט יז לָאז סָאװ ראנ ,אינפכא עקיזָאד יד
 ...עבמַָאב א טואלענרעביא ריא

 :ןקַארשרעד יו ךיז יז טָאה אװוטסלאשטַאנ
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 ?עבמַאב רעסַאוו ---

 רענייק סָאװ ,הברוח ַא -- בוטש ַא יז טניימ הריד א -- טניימ יז,

 וקוקנֶא טמוק סע רעוו ,רעדעי .טסיזמוא רשפא ןדַײס ,ןפיוק טשינ יז ליוװו
 זעוו ,הריד ַא ןופ השקשינ ןעוועג טלָאוװ הריד יד זַא ,רע טהנעט ,הריד יד
 הריד יד ,סע טסייה ,ןעמענ ךיא לָאז ,קרַאמ ןיא ןיימש שטָאכ לָאז הריד יד

 ....?חריד יד ןַײרַא קרַאמ ןיא ןנַארטעבירַא ןוא ּפָאק ןפַא
 וד ,לָאמ שרעדנַא ןַא ףִֵא רעביא זָאל הריד יד ,סָאד טשינ ,ןיינ

 ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עשידִיי יד ןופ וטפייוו סָאװ ,ערעַײט ,זדנוא ?ייצרעד
 ?עיצנַאטס ריד אב ןטלַאהעג

 טָאה עמ סָאװ ,טקידיײלַאב קרַאטש ןענופעג טשינ ךיז טָאה עכענ

 ןופ ןלייצרעד ןעמונעג טָאה ןוא ,בייהנַא ןיא עמַאס ןסירעגרעביא ריא
 ,ןרָאיטקַא יד

 ןופ טָאנ, טגָאזענּפָא סָאװ רָאנ טָאה יז ,סטכַאנוצ תבש ןקיטנַײה,

 ,ינעװ סלזמילש יד ראפ רַאװַאמַאס םעד ןלעטש ןעמונעג ןוא "םהרבא

 עטּפעלשרַאפ, יד ריא וצ וצ טמוק ,סע טסייה ,ןרָאיטקַא יד רַאפ עקַאט

 ,ריא וצ טכַאמ ןוא ,ריאמ-םולש םיא טפור עמ סָאװ ,רענעיַא טָא ,"קנערק
 סענרוב םענעצעק ןטלַא רעַײא רַאפ ריא טליוו סָאװ, ;סע טסייה ןעכענ וצ

 :םענעגושמ א יװ ןָא םיא יז טקוק ?לַאש רעקידרעטניוו רעַײא רַאפ ןוא
 םענעצעק ַא טימ לַאש עשרעבַײוו ַא ריא טפרַאד סָאװ ,יז טנָאז ?זמילש,

 ?הנאד סעבָאב רעַײא ןיא סָאװ, ;ריא וצ רע טכַאמ "?רעמוז ףֵא סענרוב

 ןענַאטשענוצ ןזיא רע ,ךַײא גיוט סָאװ ,"ןעמ ףרַאד אמתסמ ,טנערפ עמ זַא

 ןוא טכַאנ ענעי טמולחעג ריא ךיז טָאה'ס סָאװ -- קעלק א יוװ ריא וצ
 םיא טגָארט ןוא טייג יִז ןוא !ּפעק סמיאנוש עריא וצ -- טכַאנ עקיטנַײד

 רע טגָאז ,לַאש עקידרעטניוו יד טימ סענרוב םענעצעק ןטלַא ריא סיורַא

 ,ךשפנ הממ ,, ;םיא וצ יז טכַאמ "?סעטַאמש יד רַאפ יז ליוו סָאװ, :ריא וצ
 ןיא סָאװ, ;רע טגנָאז "?ייז ריא טפיוק סָאװ וצ טנַײה ,סעטַאמש דלַאביוװו

 -ע טרעוו ,זַײרּפ ַא םיא טנַאז ןוא אמתסמ יז טייג "?הנאד סעבָאב רעַײא
 ריא טרעוו, ;םיא וצ יז טנַאז "?חעד-רסח יצ ענושמ טנעז ריא, ;סעכ ןיא

 ןגירק זוא ןענניד ןָא דיז ןעמ טבייה ?!ןדִיי עַלַא רַאפ רייטעמ ןוא ענושמ
 רע ,"טשינ ןעמ טפיוק, -- םיא יז ,"סעטַאמש עטלַא, -- ריא רע ,ךיז
 ױזַא ,גנַאל ױזַא ,"קנערק עטּפעלשרַאפ, -- םיא יז ,"עלהזוזמ , --- ריא

 "עגּפָא ,טלענ טימ סיורַא ןוא טכַײלגעגסיױא חקמ ןרַָאפ ךיז טָאה עמ ,טיירב
 טָא ןָאק סָאװ ףַא !םלוע-לשדונובר, :;ךיז יז טכַארט ,טלעג סָאד ןעמונ
 רעקידרעטניוו ַא טימ סענרוב ןשירעבַײװ ןטלַא ןַא ןפרַאדַאב שטנעמ רעד

 ןוא "?ןרָאפקעװַא ןרַאפ עמַאס ,ןענירד ןטימ ןיא רָאג ,םיצולּפ ןוא ?80ש

 יד ןענַײז לַײװרעד .ןַײז ַאד טעוװ סָאװ ,ןקוקכָאנ אמתסמ ןעמונעג טָאה יז

 ןוא ייט ןעקנורטעגּפָא ,רעטַאעט ןופ ןעמוקעגנ ךיוא ןעלזמילש עקירעביא
 .ייז תוכמ ?יפיוזַא ,עיצנַאטס רעד רַאפ ריא טימ ךיז ןלָאצעצ ןעמונעג



 121 {ר ע טש ע ח נג ע ש ז ד נָא 5 ב

 וצ קעװַא ןענַײז ןוא ,ןסירענּפָא ריא ןבָאה ייז ךעלברעק עבלַאה ?פיוו

 ."ןַײװ ןעקנירט ןַײרַא רעלעק ןיא ןכענעה

 לָאז ? ןַײװ ןדָאפקעװַא ןרַאפ ,ןענירד ןטימ ןיא ,םיצולּפ סעּפע סָאװ;

 "ענ ןעקנירט ייז ןזָאפ ? קסע ריא זיא'ס .ערעשטעוו עזייב ַא ןסיוו ױזַא יז

 ןַא טימ רָאנ ןעמונראפ ןיא יז ,טלענ ריא רַאפ טשינ זיא'ס ,,טייהרעטנוז
 סָאװ וצ -- לַאש יד טימ סענרוב ןפיוא ּפָאק רעד טכערב ריא .,ךדַאז רעדנַא

 עקידרעטניו א רעמוז םוא םיצולּפ ריא ַאב טפיוקעג ?זמילש רעד טָאה

 "עש ךָאנ ?וצרעד ןשירעבַײוװ א ךָאנ ןוא סענרוב ןעמערַאוװ ַא טימ לַאש
 טעװעקַאּפעגנַײא ןוא סענרוב ןטימ לַאש םעד ןעמענ שטָאכ רע טלָאוװ .רענ

 םיא סייוו ,טנכערענ יז טלָאװ ,ןַײרַא נעוו ןיא ןכַאז עקירעביא יד טימ

 -יוו ?יטשענעלַאה ןופ הנתמ ַא ןצעמע ןעננערב רע ליוװ רשפא ,חור רעד

 ַא ,לולָאװ יױזַא ןעמונעג טָאה יז סָאװ ,גנַאב ןיוש ריא טוט ,ױזַא דלַאב

 ירוב ןטימ לַאש יד רע טמענ ? סיוא ךיז טזַאל סָאװ ,ףוס םוצ ! םיא הכמ

 טנַאו רעד ףיוא ךַײא ַאב ָאד ןעגנעה ייז ןזָאל , ; ריא וצ טכַאמ ןוא סע

 ,ןעוו ךיא סייו טשרע ? רעטרעוו טרעה ריא ,"טונימ רעטצעל רעד זיב
 ןטימ לַאש יד טמענ ,לזמילש רעד ,ןייג וצ רע טמוק ,טכַאנ רעבלַאה םורצ

 ;רע טנַאז '?ןיא ןיהנװ, ;םיא יז טנערפ ,ןייג ךיז טזָאל ןוא סענרוב

 "!דרע רעד ןיא ּפָאק ןטימ, :יז טנָאז "? הנאד סעבָאב רעַײא זיא סָאוו,

 זַא ,ןפַאלש ןנייל ךיז יז ןָאק יו ,טשינ יז ןַאק ןפָאלש ןנייל ךיז ?יוװו ןוא

 ,רעלעק ןיא ןכענעה ַאב רָאי-עצרַאוװש ידְלַא ןיא ץעגרע ןענַײז ןעלזמילש יד

 ..טַײצ ַאזַא ןענַאטשענּפָא ,םיחרוא ,ןענעגעזעג ךיז ןעמוק ךָאנ ןפרַאד ןוא

 ועװעג ןיוש זיא סע ,הוה-ךכ ? טנוזעגיַײז ַא ןֵא קעװַא סָאד ןעמ טראפ יו

 -נַא יד ,דיוב ןייא !ַאהַא -- קוק ַא טוט יז ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעה-טעק

 -ַאּפמָאק עצנַאנ יד .ןעקזמילש יד ,ייז עקַאט ? זיא רעוו ,עטירד יד ,ערעד

 טסוק יז ,"טנוזעג טראפ, -- ,'טנוזענ-טַײז, .סע טסייה ,טרָאפ עמ ! עיִנ

 -ַאב םעד דוד-ןועמש ַאב ,ןטניה עמַאס ,דיוב רעטירד רעד ןיא ןַײא ךיז

 ,רערעייז רָאטקעריד רעד ,ענַאיזעבַא יד טציז ,ןָאנביױא קינייוװעניא ,עלָאגעל

 ןטלַא ריא ןיא טליהעגנַײא ,הבקנ א ענייא סעּפע --- םיא ןבענ טרַאה ןוא

 .טשינ ןעמ טעז םינּפ ןייק ,לַאש רעקידרעטניוו ריא טימ סענרוב םענעצעק

 ?ןַײז סָאד לָאז רעוװו ! םלוע-לש ונובר !ןניוא עכעלטנעק .,.,ןניוא רָאנ

 !ופט ,ןַײייקסואימ ,ןרָאיצַאּפ ,רעמינּפ יד ןיא יז ןעק תובקנ עלַא ערעייז

 .עקנענייש ַא סיוא טזַײוו עקיזָאד יד ןוא ,רערעדנַא רעד ןופ רעגרע ענייא

 -ענַײנעצ עצראווש -- ןניוא רָאנ ,טשינ ןעמ טעז םינּפ ןייק .טסייה סָאד

 ,..? ןַײז סָאד לָאז רעוו .ךעלענייא עכעלטנעק ,עכעלטנעק ,ךעלעגנייא עשיר

 טְלָאװ ,עלעקטונימ א ףיוא ךיז טלעטשענּפָא שטאכ ןעלזמילש יד ןטלָאװ

 ןייק טרעיודעג טשינ רעבַא טָאה סע .זיא סָאד רעוו ,ןעגנַאגרעד ןיוש יז

 יַײז םעד טגָאזענּפָא ייז ןבָאה טָא .ןרָאפעגוצ ייז ןענַײז טָא .וליפַא עגר
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 יענ ךיז יז םָאה טכַאנ עצנַאג ַא ,ָאטשינ ןיוש ייז ןענַײז טא ןוא ,טנוזענ
 -ענג, :ןפַָאלש טנַאקעג טשינ ,רערעדנַא רעד ףיוא טַײז ןייא ןופ טעשטַאק

 עשירענַײניצ עכעלטנעק יד טימ ?דיימ סָאד זיא רעוו ! דלַאװענ ! דלַאװ
 סָאװ ,השעמ יד טרעהרעד טָאה יז זַא ,ירפרעדניא טשרע "?רךעלעגייא

 ץריא ןפורענוצ ,ּפָאק םַאכ טּפַאכעגנָא ךיז יז טָאה ,ךיז טוט טָאטש ןיא

 ..2!עצעלעט ךימ טפור ןוא יורמש ןעַײק רימ טינ, ;ךעלרעטסעווש עדייב

 -רָאברַאפ ןייק זַא ,ןריוושעג ,םינּפַא ,ןבָאה דרע ןוא ?מיח ,?7לכה;

 ףיור ַא זומ ת מ א ר ע ד  ןוא ,ןַײז טשינ לָאז ךַאז ענענ
 צה ןבעג ױזַא לָאז טָאג .רע סַאװ ןפיוא ?לםיֹוב יװ
 טָאה סָאװַאפ םערָאװ ,ןַײז ױזַא טעוו'ס זַא ,רעירפ טסנוװעג טָאה יז ,החל

 .סעווש עריא ןעד ןנעלפ 4 ךעלרעטסעווש עריא טימ ןפָארטעג טשינ סע דיז

 טריא ןבאה סָאװרַאפ ? ןַײרַא רעטַאעט ןיא טכַאנ עֶלַא ןייג טשינ ךעלרעט

 יװ ױזַא ,ןעלומילש יד וצ ךעלענייא ןייק טכַאמענ טשינ ךעלרעמסעווש

 ...+לרעטכעט סטנזח רעד

 טואלעג םעצולפ ךיִז טָאה -- !!!עקַײטלוח ,טמוטשטנא רעוו --- |

 יז חאל ךיז טָאה היח עטציירעצ עדליוו ַא יו ןוא ,ַײרשעג דליוו ַא ןרעה

 זיאו רעטומ עמערַא יד .עטאינפכא-לעב רעד עכענ וצ ןַאטעג זָאל ַא עטנזח
 עטצעל עריא רַאפ ענעדִיי רעקיזָאד רעד טָא ןַײז וצ סרוד ןעוועג םיידנ
 עקיזָאד יד ןעמונעצ סנטַײצַאב טָאה עמ סָאװ ,קילג ַא ...רעטרעוו עכעלמע
 ,עפַארטסַאטַאק עסואימ ַא ןַײז טנַאקעג טלָאװ טשינַא ,רעבַײוװ ייווצ

 קיצרעפ ןוא ייווצ לטיּפַאק

 ענעּפַאלטנַא יד ךָאנ עיצידעּפסקע יד

 "'טסעפ ךַאז ןייא רָאנ זיא ןַײז שרודו-רקוח ןטימ תודע עֶלַא יד ןופ

 זַא -- ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא זיא לָאקַאטַארּפ ַא ןוא ,ןרָאװענ טלעטשעג

 -עטכַאט יד ןוא ,טלַא רָאי ןצרעפ ,בייל ,שטיווַאלַאפַאר ינעב ןופ ןֹוז רעד,

 ןנעקַא סטכַאנוצ-תבש ןענַײז ,טלַא ראי ןצפופ קַאוויּפס לזייר ,ןזח םענופ
 יייק ץענעדנ רעד וצ ןרָאיטקַא עשידִיי עינַאּפמָאק ַא טימ ןפָאלננַא קיטנוז
 ,בייל ,שטיוװָאלַאפַאר ינעב ןופ ןוז רעטנַאמרעד ןכביוא רעד זַא ןוא ,עינעמור

 ןופ שטיוװָאלַאפַאר ינעב רעטָאפ ןטנַאמרעד ןביוא ןַײז ַאב ןעבונרַאפ טָאה

 ,, ליפוזַא ןוא ?יפיוזַא ןופ עמוס ַא עסַאק רעד

 יכַאנ ,ןפױלכַאנ העש רעסייה רעד ףיוא ייז ןעמ ףרַאד ,ױזַא דלַאביױװ
 .ןּפַאכ ךָאנ ייז ןעמ טעוװ רעמַאט ,ןגַאי



 195 רע ט ש ע ח נ ע ש ז ד ג ָא ? ב

 ןוא ,שטנעמ ייז ךַאנ ןקישסיורַא לָאז עמ זַא ,ןבילבענ זיא'ס ןוא

 ,ןָאטעג ױזַא עקַאט טָאה עמ ןוא רעידפ סָאוװ

 -יא ;ןענישרַאּפ ייווצ ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצידעפסקע עקיזָאד יד

 -ַאט --- רערעדנַא רעד ןוא ,חחמשו-ןושש ,ריסַאק סעשטיוװָאלַאפַאר -- רענ

 + ,לשנַא ,ןוז ַא סעשטיװָאלַאפַאר עק

 ןַא .קיצנאווצ ןוא ייוצ רָאי ַא ןופ רוחב רעװַאקעשט ַא זיא ?לשנַא
 טימ ,ןּפיל-לשנַײװ עטיור טימ ,רעטַאלג ַא ,רעסַײװ ַא ,רענעוװעדַאהענסיױא
 זעג עקידנצנַאקג עצרַאװש טימ ןוא לדרעב ןריױשעגמורַא קיכעלַײק ןייש ַא
 ,רָאה עטלזַײרק

 רע רָאנ ,ּפָאק ןטכעלש ַאזַא ןבָאה לָאז ?שנַא זַא ,ןגָאז טשינ ןָאק עמ
 ,םיא טדַײנש שטָאכ : רעל טשינ טלָאװעג טשינ טָאה

 ,םיא טקַארב שטָאכ

 רעד םיא טימ ךיז טָאה -- ?ריד ןֹופ ןַײז טעוװ סָאװ !ןַאוװיא ---

 טסלָאז ? רעבַײרטנרעב ַא יצ ? רענעלשטניה ַא -- .טהנעטעגסיוא רעטָאפ

 ,ונ ,ךָאנ רימ רָאפ ,ונַא .עמַאמ-עטַאט ןַײד ךָאנ שידק ןנַאז ןענַאק שטָאכ
 ..שדקתיו ?דנתי ;לָאשַאּפ

 ןטלַאהנַײא טנַאקעג טשינ עקלייב עקישטניילק יד ןיוש דיז טָאה אד
 : ןשימנַײרַא טזומענ ךיז טָאה ןוא רעמ

 ?ןענירעד ןטימ ןיא שידק א רַאפ סָאװ !םיאניש ענַײמ ענושמ ---

 ,,,? ךיז טכַאד ,ךָאנ ןבעל רימ

 טלַאמעד -- ,ינעב טרעפטנעענּפָא ריא טָאה -- ! טפיב ֹוד רַאנ ַא --
 .ןגָאז שידק ןענָאק טעװ קוידרוב רעד ןעוו ,ןברַאטש ןיוש וטסנעמ

 זופ ןעמונענּפָא םיא טָאה ינעב זַא ,ןעוועג זיא חזמ ינל אצויה רעד
 .רדח

 שטָאכ ןַאק ,טשינ וטסנַאק ןנָאז שידק ,טשינ וטפליוו ןענרעל ---
 ,םיריזח ןעשַאּפ

 ןוא .סָאבעלַאב ַא רַאפ ןכַאמ םיא ?יוו רע זַא ,ןסייהעג טָאה סָאד

 ,קידנטַײר ןרָאפ טוג טנַאקעג ,סָאבעלַאב א ףֵא ןטינשעג ךיז טָאה לשנַא
 טנַאזעג ,ןַאװאדלָאמ רעתמא ןַא יו ןדער שכעלאוו ךיז טנרעלענסיוא

 רע ?פיוו ,םיֹוב ןדעי טּפַאכעג קוק ןטימ ןוא סעושעּפַאּפ ףיוא תוניבמ

 ?שנַא -- טרָאװ ןייא טימ ,ץלַאהנערב ?פיוו ןוא לַאירעטַאמ ןבענ ןָאק

 ,רחוק ַא סָאבעלַאב ַא ןֹופ םינמיס עֶלַא ןזיווַאבסױרדַא טָאה

 -ענוצ ,ןָאטעג ךודיש א םיא טימ ינעב טָאה גנַאל טשינ ַאד טָא
 ףעייז ,ענייש ןייק טשינ ,ענירנ א ,הלכ ַא םיא ןבענעג ןוא ןדנ טנָאז
 ,ןתח רעד .ןץלעב ןופ החפשמ רענעביוהעג ַא ןֹופ רָאנ ,ענייש ןייק טשינ
 ןיא רעכעל ןעצ ןרָאװעג םיא ןיא ,הלכ יד ןעזרעד טָאה רע זַא ,לשנַא
 טָאה ןינעב .טאהעג ארומ רע טָאה -- רעטָאפ םעד ןנָאז רָאנ ,ןצרַאה
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 -- ךַאז ַא סעּפע ליוו ינעב זַא ןוא ,סוחי ןיא ןפיוקנַײא טלָאװעג רעייז ךיז

 ?ןייג ןנַאז םיא טעװ רעוו

 רע .ץלעב ןופ םייהַא ןעמוקעג ?שנַא ןיא טימענ ןכַארבעג ַא טימ

 ייז ַאב סָאװ ,םא רעד ןיא טסיירט א ןענופעג ,טקִיורַאב רעבָא ךיז טָאה

 קרַאטש טָאה םא יד ,תמא ...ענייש ַא ןוא קיטש עטנוזעג ַא ,בוטש ןיא
 לַאדנַאקס ןטסערג םעד ןכַאמ טעװ יז זַא ,ךיז ןריווושעג ,טריטסעטַארּפ

 ?טָאטש יד ןוז א סדיננ ַא טרעה סָאװ רָאנ .טָאטש רעצנַאג רעד רעביא

 לדיימ ןייא ָאטשינ טעמב ןזיא'ס סָאװ ,לשנַא יוװ רוחב ַאזַא ךָאנ טרפבו

 -רעד ןסיוו לָאז ינעב ,טשטַאּפענ םיא ןבָאה טשינ לָאז סָאװ ,טָאטש ןיא

 עכלעזא ןלייצרעד ןיינ םיא טעוו רעוו רָאנ ,ךשוח ןָאטעג ךיז טלָאװ ,ןופ
 ,סנטַײצַאב םיא רע טקיטשרַאפ ,לַאדנַאקס ַא סעּפע ךיז טכַאמ ?תוישעמ

 .ןעמוקנָא טשינ סע לָאז רעטָאפ םוצ זַא ױזַא

 ,בוטש ןיא סעשטיוװָאלַאפַאר יד ַאב ןַארַאפ זיא שטנעמ ןייא רָאנ

 טגָארט ,טגַײװש ןוא ןקילנמוא עלַא ןופ ןוא קעלש עֶלַא ןופ סייוו סאו
 יד ,עקניניילק יד ,ךעבענ רעטומ יד ןיא סָאד ,ךיז ןיא קיטייוו םעד

 .עקלייב עקניכַאװש יד ,עקניליטש

 ןצנַאג םעד סעציילּפ עכַאװש עריא ףיוא טנַארט עקלייב עקניניילק ד

 -ִׁשִנֲא ריא רַאפ םינּפ סָאד ריא טנעדב סע .בוטש רעקיזָאד רעד ןופ תולג

 יז טעב ?ןָאט יז ןַאק סָאװ רָאנ ,דרע רעד ןיא ךיז טבַארגַאב יז ,ןעל

 לָאז רע ,נוויז ןטכער א סעּפע ןקישוצ םיא לָאז טָאנ ,דניק ריא רַאפ טָאג

 ןביֹוהעגנַא ןיוש םיא ךיז טָאה רָאי ןצכעז-ןצפופ וצ םערָאװ ןבָאה הנותח

 ,..תורצ טימ תורצ טימ תורצ זיא ןָא רָאי ןצכַא ןופ ןוא ,?דרעב ַא ןטיש

 ןכלעוו ,לשנַא ןוז סעשטיװלַאַאפַאר ינעב זיא רוחב ןימ ַאזַא טָא

 -טנַא םעד ןעננערב ןוא ןּפַאכ ,ןנָאיכָאנ טקישעגסיױרַא טָאה רעטָאפ רעד

 עבטמ עשּפיה א טימ ריסַאק םעד ןבענענטימ םיא טָאה רע .,ןוז םענעפָאל

 :טנַאזעגנַא ןוא טלענ

 ...ןקיניװסדיּפ םעד ,ןריפ וצ םיא טננערב ןוא טרָאפ !ַאדייה --

 -עלַאשז טשינ לָאז רע ,טגָאזעגנָא ערטסקע ינעב טָאה ריסַאק םעד ןוא

 עמ זַא ןוא ,ףרַאד עמ ?פיוו ןבענ ןוא (דעלברעק) "ךעלברעש, ןייק ןעוֶו
 ...ךַאנ ןקיש ןעמ טעוװ ,ןבַײרש רע לָאז ,ךָאנ ןפרַאד טעיו

 סָאװ ,"ןטנעמוקַאד עטעמתחעג, ,ןבעגנעגטימ ייז רע טָאה ןריּפַאּפ ןוא

 ןטעװַאקעג ַא ןריפ וצ ףרַאד עמ ביוא םענעפָאלטנַא םעד ייז ךרוד ןָאק ןעמ

 .ןטייק ןיא

 יטע ןעלשנַא טגָאזעגנָא ינעב טָאה -- ,ןטונ טימ זיא רעסעב רָאנ --

 ,קיטרַאפ ןצנַאגניא רָאנ ןעװעג ןיא עיצידעּפסקע יד ןזַא ןוא .לָאמ עכעל
 -ַאנ רעד ףיוא ןסעזעג ןיוש ןענַײז ריסַאק םעד טימ לשנַא זַא ,טסייה סָאד
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 -כָאנ ינעב ייז טָאה ,טרָא םענופ טרירעג ןבָאה דרעפ יד ןוא עקנַאשטעט
 : ןנירשעג

 ..!ןטונ טימ ,ןטוג טימ ,עשז טקנעדעג ---

 קיצרעפ ןוא ַײרד לטיּפַאק

 םילכ עלַא ףױא טעברַא עיצידעּפסקע יד

 -עג ןענַײז ייז זַא ,החמשו-ןשוש ריסַאק ןטימ שטיװאלַאפַאר ?שנַא
 ןופ טרָאד ןיוש ייז ןבָאה ,טקוקעגמורַא ךדיז ןבָאה ייז זיב ,יסַאי ןייק ןעמוק
 ,ייז ןעמ טָאה טגַאזעג ,ןפָארטעג טשינ םענייק ןרָאיטקַא עינַאּפמָאק רעד
 -ענסיוא טימ טַײלעגנוי עכעלטע סעּפע טעקנַאלבעגמורַא ַאי ריז ןבָאה ָאד
 -קַא עשידִיי --- תועמשמ יד ,רעמינּפ עטלָאנעג טימ ןוא ?לוויטש עטיירד
 ןופרעד .טשינ ןעמ סייוו --- ןעמוקעגניהַא ייז ןענַײז ּוװ רַאנ ;ןרָאיט
 ץמ ןוא ,רעטַײװ ןרָאפ ףרַאד עמ זַא ,ןעזעגסױרַא עיצידעּפסקע יד טָאה
 ןרָאפ ןעמונעג ךיז טָאה עמ ןוא תויהש עגנַאל ןייק טכַאמעג טשינ טָאה
 ,טשעראקוב ןייק ןעמוקעג ןזיא ןעמ ןיב ,רעטַײװ ןוא רעצַײװ

 -ַאק םעד ןעגנורדעג ?שנַא טָאה ,טשערַאקוב ןייק ןרָאפ וצ ןעמוקעג
 ופעטשּפָא ךיז ףרַאד עמ זַא ,?כש ַא טימ ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג ןוא ריס
 ,לעטָאה ןקידנעטשנַא ןַא ןיא

 ,טלעג ליפיוזַא טסָאק סע -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ךשפנ הממ ---
 טרעהנוה רשפא טנַאזעגנָא טָאה עטַאט רעד זַא ,טרפבו .ךָאנ ןטסָאק טעוװ
 ,ךָאנ ןפרַאד טעוװ עמ זַא ןוא ,טלעג ןייק ןעװעלַאשז טשינ לָאז עמ, ,לָאמ
 ."ךָאנ ןקיש רע טעוו

 רעד ןעוועג סָאד ןיא ןעלשנַא ַאב זַא ,ןסיוו ןעמ ףרַאד םעדרעסיוא
 אזַא ןיא רָאטנַײרַא רעטשרע רעד ןוא םייה רעד ןופ רָאפסױרַא רעטשרע
 א טליפענ גנַאֿל ןיוש טָאה ל?לשנַא ,ךַא ,טשערַאקוב יו ,טָאטש רעסיורנ
 ַא ןופ טמולחעג ןוא טלעוו רעַײרפ רעסיורג רעד רַאנ שינעקנעב ענדָאמ
 טא רַאפ ןרָאװעג ןתח ַא ןיא רע טניז ןופ ךָאנ .טאמש רעסיורג רענייש
 -עג טרָאװ סָאד ךיז רע טָאה ,ץלעב ןופ תסחוימ יד ,לדיימ םענירג םעד
 ףיז רע טעוװ ,רעַײרפ ?סיב ַא ןרעוװו טעוװ רע ,הנותח רעד דָאנ זַא ,ןבעג
 ןבעג ןוא טלעוו א ןקוקנָא ,טשערַאקוב םענייש םעניא לָאמַא ןּפַאכּפָא-ַא
 ..ןטָאבעג טָאה טָאנ יװ ױזַא ,רעטנוא בעל ַא

 םענייש םעד ןיא זיא רע זַא ,טכַאמעג יֹוזַא ךיז טָאה סע זַא ,רעטציא
 'עמ ןיא ַײרפ ןוא ,ָאד ןיא טלעג ןוא ,הנותח רעד רַאפ ךָאנ טשערַאקוב
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 ןרשכ ַא טימ ּפָאט רערשכ ַא ,טגָאז ןעמ יוװ ,עקַאט סָאד ךָאד זיא ,ךיוא

 ,לפעל

 ,םנטשרע ןיא .ריסַאק רעד ;:ןאראפ ַאי ָאד ןיא ןנטעש ל?קיטש ןייא
 רעמ טשינ ךיוא החמשוד-זושש ךָאד זיא ,סנטייווצ ןוא ?םיא טרעה רעוו

 -ַאב םעד זַא ,וצרעד "שטנעמ, ַא ךָאנ ןוא ,רוחב ַא ןוא ,םדו רשב ַא יו

 ,,,ביל םיא ןיא ,אחינ זיא ןוז סָאבעל
 ןיא ןסַאנ עטסנעש יד ןופ םענייא ףיוא ךיז ייז ןבָאה טלעטשענּפָא

 ןטמירַאב םעניא ,"יאשַאנַאמעדַאּפ עדַארטס, ,ןעמָאנ ןטימ טשערַאקוב
 ,"ָאישטַאד , לעטַאה

 -ור רעד תעב טָאה טרָאד סָאװ ,טימרעד לעטָאה רעד זיא טמירַאב

 -ַאּפ ןַאמסָא, רעטמירַאב רעד ,ןעמ טנָאז ,טניווװעג גירק רעשיקרעט-שיק

 עפַאק רעטמיראב ןַײז טימ טמיראב ?עטָאה רעד זיא רעדיוו ןוא .?ַאש

 -עמור עטמירַאב יד טנניז טרָאד סָאװ ,"ָאזידַארַאּפ , עטעירָאװ:-ןַאטנַאש

 ;רעדיל עשיסור עטמירַאב עריא ָאקסענַאלימ-ַאקסענירַאמ ןרענניז עשינ

 .,,/טַאזַאקסַאר טָאזַאקסַאר םָאו ושטאכ אי, ןוא "עיניוב ירטעיוו טויוד,

 עפַאק עטסירַאב ַאזַא ךיז טניפעג סע ּווז ,?עטָאה אזַא ןיא ןייטש

 -נ ַא טשינ ןעד 'זיא  ,'ַָאזידַארַאּפ, ןעמָאנ ןטימ עטעיַאװדַאטנַאש
 -ַאק רעד ןוא .טלענ טסָאק ,ךיז טסַײב טרָאד ,ןדעדזנ ַא ּוװ ,תמא ,,,?ןדע
 ױַאפ ןבעג ךיז טסייה עמ סָאוװ ,מרעהרעד טָאה רע זַא ,החמשו-ןושש ריכ

 לשנַא רעבָא םיא טָאה ,ּפָאק םאב טּפַאכעגנָא ךיז רע טָאה ,רעמיצ ַא

 ;טקױרַאב

 ןבעל טשינ ןעמ ןַאק ,טפעשענ ַאזַא טימ טרָאפ עמ זַא ,עלערַאנ --

 | ,,,םיריזח יֹוו

 זיא ןוז סָאבעלַאב םעד זַא, ;ןעװעג בשיימ ריסַאק רעד ךיז טָאה

 הרבח ןוא ."שטנעמ, ַא יו רעמ טשינ ךָאד זיא רע .אחינ םיא זיא ,ביל
 עגנוי ייווצ יד טכַארטַאב ,סעדָא ןיא טָאנ יו עקַאט ,בעל ַא ןבענעג ןבָאה
 -עג ןעמ טָאה ,רעפרעדנוה ַא ךָאנ רעטרעדנוה ַא ןטַײב ייז יו ,"זסור,

 ןבַאה סָאװ ,ןטַאנגַאמ עננוי ייוצ ףיוא יו לעטָאה ןיא ייז ףיוא טקוק

 !בעל רעהַא ןעמוקעג ןענַײז ןוא ,השורי ענייש ַא ןעמונענּפָא סָאװ רָאנ

 ,ןובשח ַאזַא טימ ןעוועג דבכמ ךָאוו עטשרע יד ייז ןעמ טָאה ,נָאט ןטונ א

 טָאה .עיסקעלּפָאּפַא יד ןעמוקַאב ריש טָאה החמשו-ןושש ריסַאק רעד זַא

 :רעטרעוו טימ טקיורַאב לָאמַא רעדיוו לשנַא רעבָא טיא

 טדער רעוװ -- ,טגָאזעג םיא רע טָאה -- !ץלָאהקיּפ ןב הטוש ---

 .שפנ םעניא טייג ָאנ ,טלעג ןייק ןיא טשינ טייג ָאד ?טלענ ןופ טנַײה

 ...ןכוז רימ סָאװ ,םעד ןעניפעג ןלָאז רימ ,ןטָארעג רָאנ זדנוא טלָאװ יאוולה

 ועגנודעג :;קַאמשעג ץנַאנ טעברַא רעד וצ ןעמונעג דיז ןבָאה ייז ןוא

 -ומ ,רענטרעג עלַא ,ןסַאנ עלַא ןראפענסיוא .חעש רעד ףיוא שזַאּפיקע ןַא
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 ןוא סעטעידַאװ-ןענַאטנַאש-עמַאק ,ןקריצ ,סרעטַאעט ,סעירעלַאג ,סמועז

 "עג ךיז ןזומ ןטסיטרַא זַא ,גנַאג םעד טימ ןעגנַאגעג זיא ?שנַא .ןטערַאבַאק
 יװ ןענַײז רעטַאעט טימ ןַאטנַאש-עפַאק, .רעטרע עכלעזַא ןיא רָאנ ןעניפ

 "עג יו ,טלַא ױזַא טשינ ןעוועג ןיא ?לשנַא ,"רעדורב ַא טימ רעטסעווש ַא
 ןַײז יו ,ןשודיחרַאפ טנַאקעג טשינרַאג ךיז טָאה חחמשו-ןושש ןוא ,טינ

 ןוא ,"רעטְלַא ןַא יוװק ,גנידצלַא סייוו ערה-ןיע ןייק ,לַאּפיצנירּפ רעגנוי
 ןיא ךיז ַאב יװ ,שימייח רע ןיא ,ןעמוק טשינ לָאז רע ןיחגוו ,םוטעמיא

 ,..יטשענעלַאה ןיא םייח רעד

 -נערברַאפ וצ ןלעפענ ןעלשנַא רעזדנוא זיא תומוקמ עלַא יד ןֹופ רעמ

 ;ריסַאק םוצ טנַאזעג טָאה ?שנַא ."שזירַאראפ; ןַאטנַאש-עפַאק םעניא ןעג

 טשינ ייז ןלעוו רימ ביוא ,?שנַא ןסייה טשינ ןעמַאנ ןַײמ לָאז ---

 טא ןצעזקעװַא רָאנ ךיז ריִמָאַל ,,,טרָא ןקיזָאד םעד ןיא ,ָאד ַא טָא ןקַאּפ

 .טנכייצעגסיוא ןיא טרָאד .לשיט םענעיַא טָא ַאב עלעקניוו ַא ןיא טרָאד

 ,גנידצלַא ןעז ןעמ ןָאק |

 יי צ ע נ סי ו א זי א ט ר ַא ה .;:טכערענ ןעוועג ןיא ?שנָא

 -ומ יד ;:נ ני ד צ ? ַא ןעז טנאקעג ןעמ טָאה ןטרָאד ופ , טנ כ

 ףיוא עלַא ןָאטענגנָא ןעיינ סאו ,"סעסנַאיפרַא , יד ןֹוא ,ענעצס

 ענעדלַאג טימ טמערבענרעטנוא ,ךעלדיילק עביוד עצרוק אס ַאפ ןייא

 עניילק ;ףױרַא ןיב טעוװװערינשרַאפ ,ךעלעקטַאב עצרַאװש עכיוה ;ןזנַארפ
 טסייה ?שנַא ,טַײז ַא ףִֵא עלַא ןוא טניײלַאב דלַאנ טימ ,ךעלעטיה עטיור

 ופַא ,קַאמשעג ץנַאג ייז ןסַײברַאפ עדייב .ןעקנירט ןוא ןסע סעּפע ןבעג

 -- ןשטנעמ ,קידעבעל .קיטסול .קידבוט-םוי .טניילעגפיוא זיא ןצרַאה
 ךיז טנַארט גנַאזעג ַא ןוא ,ךיז םיירפ ץלא ,טעשטשילב ץלַא ,ּפֶא ןוא ףיוא

 יו גנַאזעג םיז א ,םירבא עֶלַא רעביא ךיז טסינעצ ןוא לַאז ןצנַאג ןרעביא

 זַא ,ןענעקרעד וצ רעווש ןיא סע .רעזדלעה-ןעיורפ ךס א -- דס א ןופ

 -וז יד זַא ןסעפראה רָאנ ןליּפש סָאד זַא ,ןשטנעמ ןייק טשינ ןענניז םסָאד

 "ורטס ענעשעמ ןופ רָאנ ,רעזדלעה עקידעבעל ןופ טשינ ןעיינ תולוק עס
 עקיזָאד יד ןיא ןַײא ךיז טקוק לשנַא ,סעפרַאה ,םילכ ענרעצליה ןופ ,סענ

 -גַאיפרַא יד ןֹופ תחנ טבַײלק רע ןוא ,סעפדַאה עקידנענניז יד ןיא ,םילכ

 -רענניפ עניד יד טימ ןעלמירב .םילכ עדעייז ףיוא ןטעכרַא ייז סָאוװ ,סעק
 -כיימש ןוא ךעלּפעק יד טימ וצ ןעלקַאש ,סענורטס ענעשעמ יד רעביא ךעל

 ,םיא וצ עשז ןיוש -- ?ייז ןעלכיימש ןעמעוו וצ ,ךעלענייא יד טימ ןעל

 .סע טסייה ןעֶלשנַא וצ

 לשנַא טגָאז -- !עז ,רָאנ עז ,ןעלכיימש ייז יוװ ,קוק א רָאנ וט --

 ,לבֹרַא םַאב םיא טערדָאט ןוא ריסַאק םוצ

 ,החמשו-ןושש ,ןַײרַא ּפָאק ןיא טשינ דעבָא סָאד טכירק ריפַאק םעד

 א ןפַאכ רעטציא ןעוענג ןלעב ַא רעסעב טלָאוו רע ,טציז רע סָאוו םיוק
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 -ַאב טָא רָאנ ,..סעקנַאיפרַא טימ קידָאּפס ַא רָאג םיא טלוד רע ןוא ,ףָאלש
 -נַײא ,ָאקסענַאלימ-ָאקסענירַאמ עטמירַאב יד ענעצס רעד ףיוא ךיז טזַײוװ
 -סַאר םַאװ ןושטַאכ אי, :ןענניז ןַא טבייה ןוא ,ןטנַאילירב ןיא ןעקנוטעג

 :רעטנוא טּפַאכ ,לַאז ןיא סָאװ ,םלוע רעד ןוא ,.."טַאזַאקסַאר ,טַאזַאק
 ךַאנ טרעוו לָאז זיא ןוא ...?טַאילוג ילשַאּפ ,טַאילוג יֵלשַאּפ םינס ימ קַאק,
 !ןדעדוג ַא !תויח ַא .רעכעליירפ ךָאנ טרעװ םוקילבוּפ סָאד ןוא ,רעקיטכיל

 קיצרעפ ןוא ריפ לטיּפַאק

 ךרד א ףױא ןיוש ןענַײז ייז

 ןוא טכַאנ ,ַײרטעג ךַאז ריא ןָאטעג עיצידעּפסקע יד טָאה ױזַא טָא

 ,השעמ ַא ןפַארטעג דיז טָאה סע זיב ,טכַאנ

 ןַאטנַאש-עפַאק םעניא טכַאנרעדפַא םענייש ַא ןיא ןעוועג ןיא סָאד

 "ןושש ןוא שטיװַאלַאפַאר לשנַא ,עדנזַײר ייווצ ערעזדנוא "?ָאזידַארַאּפ,

 -לוד, ןעקנורטעג ,?שיט רעייז ַאב ןסעזעג ךיז ןענַײז ,ריסאק רעד החמשו

 .קיזומ טרעהעג ןוא -- ץטכַאמעגנַײא ןימ ַאזַא טימ רעסָאװ -- "ַאצַאשט

 .קידבוט-םוי ןוא טניילעגפיוא רעייז לָאמ סקיטציא ןעוועג ןיא ?שנַא

 -רַאפ קרַאטש ,לָאמעלַא יװ ןעווענ ,טרעקרַאפ ,זיא החמשו-ןושש ןוא

 טייג סָאװ ,טלעג ןפיוא ,ץרַאה סָאד ןסירעג טושּפ םיא טָאה סע ,טגרָאז

 צ טשינ סייוו רע ,סָאװ בילוצ טשינ סייוו סע ,טשינמוא-טסיזמוא קעוװַא

 ןוא ,גָאט ןקיטכענ םעד טכוז עמ ןוא טשערַאקוב ןיא טציז עמ, ,ןעוו ביל

 ... ?םעד ןופ ןַײז טעוװ סָאװ ,ייוויייוו --- ,טסימ יװ ױזַא ,ןעולפ ךעלברעק

 -הלוצ ףיוא יװ רָאנ עקַאט ןיוש ןסייוו רימ יװ ,זיא החמשו-ןושש

 גנידצלַא .האירב עקידהרוחש-הרמ ַא ,ןעמָאנ ןקידהחמשו-ןושש ןַײז סעכ

 .רעַײלש ןצרַאװש ןיא טליהעגנַײא ןוא קירעיורט ,רעטצניפ םיא אב זיא

 עמ !דָאב ןיא הלודג ַא ,טלעווק םלוע רעד ןוא קיזומ יד טלּפמיר, אד ןוא

 !טלעמש-טלעג םינּפַא ,זיא ייז ַאב ,ךעלברעק טכעלפ עמ ,טפיוז עמ ,טסערפ

 ... !קיטייװיּפָאק ?ייז טלעפ סָאוװ --

 "הרומ רעזדנוא טציז ןעקנַאדעג עקידהרוחש-הרומ עכלעזַא ןיא טָא

 ענעפַאלשרַאפ יד טימ קוק ַא לַײװרעד טּפַאכ ןוא ריסַאק רעקידהרוחש

 -רַא יד רעִירפ דיז ןזַײװַאב סע ּוװ ,ענעצס רעד ףַא ןניוא עטַאװעקנַאב

 ,עבלעזַא תובקנ ;ײלרעלַא תובקנ ,קעלש םינימ ערעדנַא ךָאנרעד ,סעקנַאיכ

 בלַאה רָאנ ןענַײז סָאװ ,עכלעזַא תובקנ ןוא .ןָאטעגנָא ענדָאמ ןענַײז סָאוװ

 ...ןָאטעגנַא טשינ רָאג טעמכ, ןענַײז סָאװ ,עכלעזַא תובקנ ןוא .ןָאטעגגו

 עטמירַאב יד טנַײשרעד ,טָאּפמָאק ןימ ַא יו ,רענייטש ַא ,ףוס ןפַא ןוא
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 עריא- טימ .ןוא ןניוא- עריא טימ .טעשטשילב .יז  ,ָאקסענַאלימדָאקסענירַאמ
 טּרעװ ..,"טַאזַאקסַאר ,טַאזַאקסַאר םַאװ ושטַאכ ַאי, :טגניז ןוא ןטנַאילירב

 םינס ימ קַאק, :רעטנוא ריא טּפַאכ ?שנַא ןוא- ,לַאז ןיא רעקידעבעל ךָאנ

 ענעצס רעד ןופ ןעלשנַא ףַא יז טקוק ..,"טַאילוג ילשַאּפ ,טַאולונ ילשַאּפ
 ,קירוצ ריא וצ טקניוו ןוא חחמש אלמ לשנַא טרעוו .םיא.וצ טקניוװ ןוא
 רעייז ַײברַאפ יז טייג ,רעמונ ריא טקידנעעגנ טָאה יז רָאנ יװ ,ףכית ןוא
 ןשיווצ טרָא ןַא ריא רע טּכַאמ ,וצ יז טייג .ףיוא לשנַא ךיז טבייח ,לשיט
 ףיז טזָאפ סע .(טנעַאנ ױזַא לָאמ עטשרע סָאד) ריסַאק ןשיווצ ןוא דיז
 ןופ חוהינחיר ַא ןוא רעדיילק ענעדַײז עריא ןופ ַײרעשרַאש ַא ןרעה
 קידנעטש סחחמשו-ושש זיב שזַא ןכיירגרעד סָאװ ,ןעמופרעּפ עפראש
 "עג טשינ תוחיר עכלעֶזַא וצ זיא (זָאנ-.יד) יז תמחמ ןוא ,זָאנ עטגיילרַאפ
 א ךיז טפור .ןסינ וצ-ןָא טבייה ןוא ןמלַאהנַײא טשינ ריז יז ןָאק ,טניווװ
 ףךיז לָאז רע וװ ,טשינ החמשו-ןושש טסייוו ,"וטסלָאז ןסקַאוװ, ;לשנַא
 ..טסינעצ ןענירר ןטימ ןיא םיצולּפ ךיז טָאה סָאװ ,זָאנ ןַײז טימ ןָאטניחַא

 -רעד ןוא ָאקסענַאלימ-ָאקסענירַאמ לַײװרעד טכַאמ --- !ולונמַָאד .--
 עלא טימ טעשטשילב ןוא טנַאה רעד רעביא רעכעפ ןטימ ןעלשנַא טגנַאל
 ןעקנירט וטסלָאז ,טסיב וד יו ,"ולונמַאד: ַאזָאמרַאפ, ַאזַא;-- .ןטנַאילירב
 ?"ַאצ אש ט לו ד.מ

 ּֿוד יו ,רוחב רענַײש ַאזַא, ;ןסייה סָאד טעװ ןווׁשָל רעזדנוא ףיוא
 "?רעסַאוו עסיז ןעקנירט וסטלָאז ,טסוב

 "נַא לָאז ױזַא יו ?ןויסנ ַאזַא סיוא ןעמ טייטש יֹוזַא יוװ ;ךיז טגערפ
 ןוא ?טנעמילּפמָאק ַאזא ןופ יינש יװ ןרעוו ןעגנַאנעצ טשינ ץרַאה סלש
 ,ָאקסענַאלימ -ַאקסענירַאמ ףיוא טקוק ןוא רענלעק םעד וצ טפור ?שנא

 .ץנייש יד ..."?ןיסעצנירּפ ענייש ,רעגַאב ןַײד זיא סָאװ, :טדער רענייא יו

 -ַאּפמַאש ןעננאלרעד טסייה לשנַא .,ןַײװ-רעינַאּפמַאש טרענַאב ןיסעצנירּפ
 -אב ןַײד זיא ךָאנ סָאװ, ;טדער רענייא יו ,ריא ףיוא טקוק ןוא ןַײוװ-רעינ

 "ארבעג ןענַאזַאפ טרענַאב ןיסעצנירּפ ענייש יד ??ןיסעצנירּפ ענייש ,רעג

 טקוק ןוא ןענַאזַאפ ןעגנַאלרעד טסייה ?שנַא ,ןסַײברַאפ ֹוצ ףיוא ענעט
 זיא רענַאב ריא ??רעֶנַאב ןַײד ןיא ךָאנ סאו, :ןַײרַא ןגיוא יד ןיא ריא

 ,ןטסעב םעד ןופ ,רעקיל ןעננערב לָאז עמ ,ןיילַא ןיוש טסייה יז ןוא ,רעקיל

 םענעגייא ןטימ לשנא ךאנ ריא טגָאז ,"ןעמרעפעפ ,, רעדָא ?זעטרַאש?

 ":אלרעד ךיז יז טסייה ןסַאנַאנַא ןוא ,,,"ןעמרעפעפ ןוא ןעטרַאש , ;ןושל

 .ןעננאנעגסיוא ,ָאטשינ ןיא ןסָאנַאנַא ןייק זא ,רענלעק רעד טגָאז ,ןעג
 עמ ןַא ?ןעננַאנעגסיױא -- ץורית ַא רַאפ סָאװ ;ןדנוצעגנַא ?שנַא טרעוו
 החמשו-ןושש םיא טיצ .,,,!ָאקַארד ַאלַא -- ןסָאנַאנַא ןזיא ןסַאנַאנַא טגָאז
 ,רלאועג, :ןניוא עצאועקנַאב יד טימ םיא ףיוא טקוק ןוא ?ברַא ןרַאפ

 טסעז וד !המהב, :לשנַא ךיו טכַאלעצ ..,,!רצוא ןַא ןטסָאקּפָא טעוו כע
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 יד טָא ןבָאה טרעוו לפיוו טפייוו וד ?טנָארט יז סָאװ ,ןטנַאילירב יד

 ....?ןטנַאילירב

 .ןטנַאילירב יד טָא ןבָאה טרעוו לפיוו ,טשינ סייוו חחמשו-ןושש .,ןיינ
 ןיא ייז ַאב ןיוש טגָאט סע זא ,סייוו רע ,ךַאז רעדנַא ןַא רעבָא סייוו רע

 םעד ןנעװ ןאטענ נָאז ַא ירפרעדניא טנַײה ןיוש טָאה רע ,,,עסַאק רעד

 -גַײװש עשז סָאװ !המחב, :םיא ףיוא ןניושעצ ?שנַא ךיז טָאה ,ןעלשנַא

 ....ךָאנ ןקיש ןעמ טעװ ,ךָאנ ףרַאד עמ זַא ,םייחא קעווַא בַײרש ?ומס
 טבַײרש ,ןבַײרש םיא טסייה עמ זַא ,שטנעמ ַאזַא זיא החמשו-ןושש

 ,רע

 .ןעלשנַא אב ךיז רע טנערפ -- ?ןבַײרש ךיא לָאז עשז סָאוו ---

 רימ .ןעוװערָאה רימ .ךרד א ףיֹוא ןיוש ןענַײז רימ זַא ,בַײרש ---

 םוטעמוא םורַא ןרָאפ רימ .טכענ ןייק טשינ ןפָאלש רימ ,גנידצלַא ןעוט

 -ַאמ .טלעג טסָאק סע רָאנ .זדנוא ןפלעה ןשטנעמ עטונ ןוא .ןכוז רימ ןֹוא

 ךָאנ ןקיש ןעמ לָאז ןכ-לע .,,טסיזמוא טשינ ליוװ רענייק םערָאװ !טלעג ןס
 ןֹוא ,ןסירג טזָאל ןוא טנוזעג טַײז ןוא ,רעכינ סָאװ םשה ןעמל ןוא ,טלעג

 ...רעטַײװ יױזַא

 -עב ךָאנ טליפעג ךיז לשנַא טָאה ,ווירב ןקיזָאד םעד טקישעגקעוװַא

 -חרמ רעד ןוא ,ּפָאק ןופ נרַאב ַא ןפרָאװענּפָארַא טָאה רע ,רעירפ יוװ ,רעכ

 "ידהרוחש-הרמ רעמ רךָאנ ןרָאװענ זיא ,טרעקרַאפ ,ריסַאק רעקידהרוחשי

 "רעד טסייה לשנַא ןוא .,.?"תילכת רעד ןַײז טעוװ סָאוו ,ייוו-ייוו, ;רעק

 -ירַאמ וצ טקנירט ,ןלַאקַאב ַײרד עלַא ןָא טסיג רע ,ןַײװ ךָאנ ןבעג לַײװ

 ןעקנירט ךיוא לָאז ריסַאק רעד ןַא ,טעז ןוא םייחל ןָאקסענַאלימ-ַאקסענ

 'הרמ רעד ןיב ,,,"םלונ רענעמייל ַא יװ ןציז ןייש טשינ זיא'ס ,, ,םייחפ

 רעטַײוװו סָאו ,רעקידעבעל עלעסיב ַא טרָאפ טרעוו ריסאק רעקידהרוחשי

 ךיז טבייח פיל ענעסקָאװַאב עבָארג יד .ןצנַאלג ןרעטש רעד ןַא םיא טבייה

 ָאלשרַאפ יד ,לכיימש ןימ ַא יו ומכ ריא ףיוא דיז טזַײװַאב סע ןוא ףיוא

 ןיא סָאד .ךיז טקעלַאב רע ןוא םיא ךיז ןּפעלק ןניוא עטַאװעקנַאב ענעפ

 , .ןיפולינב רָאנ ןיוש זיא רע זַא ,ןמיס ַא

 "ןושש סאו ,לָאמ עטשרע סָאד זיא סָאד זַא ,ןנָאז ןעמ ןָאק :עמכ

 ףַא ,ןדייב ייז הַא זיא סע ."קידהחמשו-ןושש} יױזַא ןַײז לָאז החמשז
 סע .הלודג ַא ,תחנ א ,דיירפ ַא ןעמוקעג לָאמַאטימ ,ריסַאק ןטימ ןעלשנַא

 ךיז טָאה טייקסטוג סיורג רַאפ .ףוס ַא ןוא --- טוג ןרָאוװעג ןדייב ייז זיא

 "ייא ןַא םימ יװ ,ןַאקסענַאלימ-ַאקסענירַאמ טימ ןעמונעגמורַא שזַא לשנא

 רע .החמש ַא ןלַאפעגנָא ןיא ןהחמשו-ןושש ףיוא ןוא ,רעטסעווש רענעג

 טעשטַאקעג ןוא טנעה יד ןיא לַאקַאב םענעקנורטענּפָא םעד ןטלַאהעג טָאה

 ןוא ,רעטכעלעג רַאפ ןרָאװעג טקיטשרעד טשינ רעַיׁש ,ןטַײז עלַא ףא ךיז

 עטַאװעקנַאב ענעפַאלשרַאפ יד ,ןכַאל וצ טרעהעגפיוא רע טָאה םיצולּב
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 ןטאזענוצ יו ןענַײז ןוא קידנכַאװ לָאמאטימ ןרָאװענ םיא ןענַײז ןניוא

 לַאקַאב ןטימ רע ןיא ןייֵלַא ןוא ,ןרָאװעג טרעווילגרַאפ ןוא ריט רעד וצ

 ,רעטרעוילגרַאֿפ א ןבילבענ ךיוא טנעה יד ןיא

 רעד אב ןעורעד טוניפ רעד ןיא טָאה רע -- ?חשעמ יד ןיא סָאוװ

 רעד ,רערעסערנ ַא רענייא ,ןעניושרַאּפ ייווצ ןעמוקנַײרַא סָאװ רָאנ ריס

 "עגנַײרא יד זַא ,טכאדענסיוא םיא ךיז טָאה סע ,.רערענעלק א רערעדנא
 רעד וצ קירוצ ךיז ןסור ןוא ןעלשנַא ףיוא ןוא םיא ףיוא ןקוק ענעמוק

 גוא ןעלשנַא וצ ּפָאק םעד טיירדענסיוא טָאה חחמשו-ןושש זיב רָאנ ,ריט

 ןֹופ ןיֹוש ןיא -- .!רדיי א ןיב ךיא יז ,אד זיא רעע ;ןַאטעג יירשעגנ ט

 ,ןליפַא רכז ןייק ןבילבעג טשינ ןעניושרַאּפ ייווצ ענעו

 ר סי יע ,---ירייחיז פיל דיאדלזליי טישו ---?הויילקיקפ ----.סתפ ןולהיוקרהקפ ----.?אתתהולליללאיייפ-;-.(שקעזעקקילאזאופ--;-שדיקיאגקהיעיקאיפ -:;עטשזנאזועלעמאומ -==.טההודרעשקעקוטא ,-אטרי= קיירא יי == יי ריי יי

 "ושמ ַא יו ,ייז ךָאנ ןפיול טוָאלעג חחמשו-ןושש ךיז טָאה טסיזמוא

 "שה לכ טימ ןריווושעג ךיז רע טָאה טסיזמוא ,םיורא ןסיורד ןיא ,רענעג

 ,ביל ןיא טיא ןעמעוו ןעז ןבעלרעד יוזַא לָאז רע ,טלעוװ רעד ןיא תועוב

 ץנענייא ענַײו טימ ןיילַא טָאה רע יו ,סטוג סָאדלא ךיז אב ןעז לָאז רע

 בָאה לשנַא !ריט רעד ַאב ַאד ַא טָא טָאװ רָאנ ןעלבייל רעייז ןעזעג ןניוא

 םָמולחעג םיא ךיז טאה'ס זא ,טחנעטעג טָאה לשנא ,טביולגעג טשינ םיא

 !ַאכ-ַאכ .ןַײװ רעינַאּפמַאש ,ןַײװ רעד זיא םעד ןיא קידלוש ,םולח ַא

 קיצרעפ ןוא ףניפ לטיּפַאק

 ןרעדעפ יד ּפָארַא ןּפרַאװ לגייפ יד

 "וןשרַאּפ ייווצ יד ;:טאהעג טשינ תועט ןייק טָאה חחמשו-ןושש ןיינ

 "וצ ןוא ?ָאזידַארַאּפ, ןַאטנַאש-עפַאק ןיא ןעמוקעגנַײרא ןענַײז סָאװ ,ןענ
 ןיא ץיצידעּפסקע יד עכלעוו ,יד עקַאט ןעוועג ןענַײז ןפַאלענסיױרַא קיד
 -עפַאלטנא רעד ןעוועג זיא סָאד ,ןכוזוצפיוא ייז ןרָאװעג טקישענסיױרַא

 "צַאה רעטנַאקַאב רעטונ רעײלא רעודנוא ןוא שטיװַאלַאפַאר ?בייל רענ

 ףָאנ ןבָאה ייז ןמזדלכ ,טַײצ עצנַאנ יד ןפוד ייז ריִמ ןלעוו יוזַא טָא) ךדאמ

 .(ןעמענ ערעייז ןטיבעג טשינ התע-תעל

 רעמ ךיוא טַײצ עטשרע יד ןבָאה ערעזדנוא ןדלעה ייווצ עקיזָאד יד

 'וב ענייש עסיורג סָאד טכַארטַאב ןֹוא ןעננאגענמורא רָאנ ןָאטענ טשינ

 א ,ןשטנעמ עקידעבעל יו טשינ רעמ ךיוא ךָאד ןענַײז ייז ,טשעראק
 ,םעד רַאפ ,טרפבכו ,ןעז וצ סָאװ ַאד זיא'ס סָאװ ,טָאטש ַא ןיא טשערַאקוב

 סםבַײלק ןוא גיוא שיטסיטרַא ןא טימ חמשנ עשיטסיטרא ןַא טָאה סָאװ
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 סָאװ ןַארַאפ טשערַאקוב ןיא ןיא ,רעטַאעט ַא ןופ רָאטקעריד ַא ןרעוו דיז
 ,ןרידוטש ֹוצ סָאװ ,ןענרעל וצ

 ױזַא --- ,לגיופליּפש רערעַײט ןַײמ ,עניב ןרידוטש ףרַאד עמ ---
 יו ןקוקסיוא ףרַאד עמ -- טנַײרפ ןגנוי ןַײז וצ ךַאמצָאה טחנעטעג טָאה

 5קיטש ַא ןענעפע ןיילַא ,טסעשעג ַא וצ ךיז ןעמענ ןוא רעטַאעט ַא ץעגרע

 זיא'ס .ןטיירג ןופ ןבעל ,ענַײמ המשנ ,ןַאלּפ ןייק טשינ זיא'ס ,רעטַאעמ
 ןבָאה ןעניז ןיא ףרַאד עמ -- רעלברעק ןעלצנערט תילכת ןייק טשינ
 ...הסנרּפ סעּפע

 -רעוו טכַאמצָאה ןעגנולקעג ןבָאה טסָארּפ ׁשַוַאזַארּפ וצ ,טסָארּפ וצ

 ןסירעג דיוא ךיז טָאה המשנ סלבייל .ןעלבייל דלעה ןטסגנִיי רעזדנוא רעש
 סָאד טָאה סרעכעה סָאװטע בילוצ ,הסנרּפ בילוצ טשינ רָאנ ,עניב רעד וצ
 םיא .,ןענַאמשרַאפ טכער טשינ ראג סָאד טָאה ןיילַא רע סָאוו ,ןגיוצעג םיא
 ןעוועג ןלעב ַא ןיוש טלָאװ רע ,טונימ עדעי ,גָאט רעדעי רעַײט ןעוועג זיא

 ...ןליּפש ,,,ןליּפש ,,,ןליּפש ןוא ךיז ןרימירנרַאֿפ ,עניב רעד ףיוא ןַײז ןײלַא
 סָאװ ,רע סייוו ,ןרידוטש עניב יד ףפרַאד עמ זַא ,טגָאז ךַאמצַאה זַא רָאנ

 ףלַא ןֹופ עניב יד ןרידֹוטש ןעמונעג ךיז ייז ןבָאה עדייב ןוא ,טנַאז רע
 .וית זיב

 -ענ עטסמערַא יד ןופ ;שיטקַארּפ רעייז אקווד ייז ןבָאה ןביוהעגנָא

 ןוא רעזַײה-עּפַאק עטסקיליב יד ֹוּצ טקוקעגוצ דךיז ,ןלַאטרַאװס ןוא ןטנג

 ,רעכעה ןוא רעכעה לָאמעלַא ןעגנַאגעג ןעמ ןזיא םעד ךָאנ .סענַאנַאלַאב
 סעטעיראװ ,ךעלטערב ,סרעטַאעט עקיטרַאסיורג עסיורג עֶלַא ןעוועגסיוא
 -ענ סעּפע ,ןענופעג סעּפע ךַאמצָאה טָאה טרָא ןדעי ןיא ,ןענאטנאש-עפאק

 .טנרעלענּפָא סעּפע רעדנוזַאב ןדעי ןופ ןוא ,טשַאנ

 ייז ַאב סיוא טלעטש עמ ױזַא יוװ וצ ךיז קוק ,עלענייפליּפש ,ונ ---
 -עז טסעז ?ךעלעכיש טסעז ?רעדיילק טסעז ?ןעמויטסָאק טסעז !עניב ַא

 ;קיסּפ ןיא טייטש טסיזמוא טשינ !ןַײרַא ןטַאט סטלעג ןיא חור ַא ?ךעלעק
 ,םירזממ ערעַײט ןענַײז בהזו ףסכ

 ,לבייל םיא טכיררַאפ --- ,םיריזח רהטמ ---

 ּפַאט ַא ךיז טוט ןוא ךַאמצָאה ךָאנ םיא טינ -- ,ױזַא ןַײז זָאל ---

 "עניימ ערבָאד יבַא ,עלעדייר ָאט ,עלעדייר קַאי --- ,ענעשעקיטַײז רעד ַאצ
 ױצ טעו סע .טַאטש אזַא ןיא טּפַאכעגנַײרַא ךיז ןבָאה רימ סָאװ טוגנ .על

 םשה-הצרי-םא ,ל?לעו ךיא "רדח, ַא רַאפ סָאװ ,ןעז וטסעוװ טָא ,ןעמוקצונ

 ןיא חורַא טעוו סע .ןַײז אנקמ ךימ ןלעוװ טַײל ןוא טָאג ,ןלעטשפיונוצ

 !ןַײרַא ןטַאט סקַאּפושטש

 סָאװ ,טסיטרַא ןדעי .לבייפ טשּפ םעד טנרעלענ טָאה שרעדנַא ץנַאג
 ןגוא יד טימ ןסענעג ל?בייל םיא טָאה ,ענעצס רעד ףַא ןעזעג טָאה רע
 טרָאד ךיוא ןייַלַא זיא רע זנ ,ךיז טליפעג ןוא טרַאװ סכעלטיא ןעננולשעג
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 טימ יוװ ןגיוצעג ,ןטפול יד ןיא ןנַארטעג םיא טָאה סע .ענעצס רעד ףָא

 ,טנערבעג םיא ןבָאה ןניוא יד ,טמַאלפעג םיא טָאה םינּפ סָאד ,ןעננַאװצ

 "עג רַאנ ןָאטעג טשינ רעמ טָאה רע ןוא ,טלציקעג םיא טָאה ןדלַאה ןיא

 ,טצפיז
 ךָאנ טסָאה -- .ךַאמצָאה םיא טגערפ -- ?וינעבויל ,ריד זיא סאו --

 -עמע ביוא ,ןעקנערק ךיא לָאז ?ןענעקרעד טשינ דיד לָאז עמ ,ארומ ץלַא

 !וטסיב סָאד זַא ,ריד ףיוא ןנָאז טציא טעוו רעצ
 טאהעג טָאה רע ןוא טנַײרפ ןגנוי ןַײז טסיירטענ ךַאמצָאה טָאה יױזַא

 "םוא טעמכ זיא סע .ןענעקרעד וצ ןעלבייל ןעוועג רעווש זיא סע .טכער

 ייוצ .יד ךיז ןבָאה טַײװ יוזַא .ןדייב ייז ןענעקרעד וצ ןעוועג ךעלנעמ

 ןוא ןרעדעפ עטלַא יד ךיז ןופ ןפרָאװענּפָארַא ןבָאה ?גייפ יד ,טרעדנערַאפ

 .םיפ זיב ּפָאק ןופ טַײנַאב ךיז ןבָאה

 ךיז םָאה ױזַא ,טשערַאקוב ןייק ןעמוקעג רָאנ ןענַײז ייז דלַאביװ

 -עגרעביא ,םינּפ עצנַאג סָאד ןלָאנּפָא ,ןריזַארּפָא טזָאלעג דלַאב ךַאמצַאה

 "ענוצ םיא ןבָאה סָאװ ,ךעלטעלטַאק-ןקַאב עניילק ,עניילק ייווצ רָאנ טזָאל

 רע זיא םעד ךָאנ .ןח ליפ רעייז ,טנַאזעג םיא טָאה ?גיּפש רעד טיול ,ןבעג

 טדיילקענסיוא ךיז טָאה ןוא רעדיילק ןופ טפעשעג סיורג ַא ןיא ןַײרַא

 ,רעדניליצ ןכיוה ַא טפיוקעג ךיז :לַאנרושז ןטצעל םעד ךָאנ תוכלמ-ידגב

 עלעג טימ ךיש עטריקַאל ,ןייבנפלע ןופ עקלַאג ַא טימ עלעקעטש ןייש ַא

 .ךעלעקשטנעה
 יעמע טעוװ ?לגיױפליּפש רערעַײט ןַײמ ,טציא וטסנַאז סָאװ ?ָאה --

 ?ךַאמצָאה זיא סָאד זַא ,רימ ףיוא ןגָאז רעצ
 ןוא טגַאזעג ?בייל םיא טָאה -- !טלעוװו רעד ןיא טשינ רענייק ---

 .טנַײרפ ןטַײנַאב ןַײז ןופ תחנ ןבילקעג

 -רעביא ױזַא ךיז טָאה ךַאמצָאה סָאװ ,ןלָאוװקעגנָא תמאב טָאה ?בייל

 רע ןַא ,ןעלבייל ןופ ןלָאװקעגנָא ךַאמצָאה טָאה רעקיצניוו טשינ ,ןטיבעג

 רעטשענעלאה טימ עלעקטָאּפַאק רעײשענעלאה סָאד ןָאטעגסיױוא םיא טָאה:

 -ַאק ןיילק ַא טימ "לקיטייו ץרוק ַא ןיא םיא טצעזעננַײרַא ןוא עלעטיה
 -שטנעה עלעג ךיוא ןוא עלעקעטש ַא ךיוא םיא טפיוקענ ןוא ?שוילעפ

 ,ךעלעק
 םיא טָאה -- !וד טסיב וד ביוא ,קַאּפושטש טקנערק גנַאל יוזַא

 ןופ ןוא טנַארפ ןופ טנַײרפ ןגנוי ןַײז קידנטכַארטַאב ,טנַאזעג ךַאמצַאה
 יש א רַאפ סָאוװ ,ריס ףיוא רָאי ַאזַא ןוא -- ,ןטַײז עלַא ןופ ןוא ןטניה
 ,?טַאי/ רעצנַאג ַא רָאנ ,"?טאי, ןייק טשינ ןוא .טסיב וד ??טאי, רענ

 ..ןדיי ַא ןיב ךיא יוז
 ייז יװ ךַײלנ ,גנירג יױזַא טליפענ גָאט םענעי ךיז ןבָאה עדייב ןוא

 -עד ןיא ךיז ןגָארטעגנ רָאנ ,דרע רעד ףיוא ןעגנַאגעג טשינרָאנ ןטלַאוװ

 ,ןטפול
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 קיצרעפ ןוא טקעז לטיּפַאק

 ָאקסעלַאּפַאר -- ןַאמצלָאה

 -םיוא ןוא ךיז ןגיוצעג ,ןַײעב יד ןיא ןגעלעג ךָאנ ןענַײז ייז ,לָאמנייא

 טשינ ןעוועג ןיוש זיא'ס סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ ,רענייב יד טכַײלגעג

 | ;:ןעלבייל וצ ךַאמצָאה ןַא ךיז טפור ,גָאט ןבלַאה םורַא ,ירמ

 טא ךיז ןרעגלאו וצ ,ענַײמ המשנ ,גונעג ןעוועג טלָאװ רעמָאט ---

 שיקרעט קידעקעמש א ןעקנירט ;ןעַײק טעּפע ןייטשפיוא ףרַאד עמ ?ָאדא

 ןטַאט סטלעג ןיא חור ַא ,ךעלעקלוב עמעראװ עשירפ טימ עװוַאק ?זעלג
 !ןַײרא

 םידנב עַײנ יד ןָא ןעופ ,ןַײא ךיז ןשַאו ,ףיוא ןעייטש עדייב ןוא
 -אקוב רעביא ןייג ,טסייה סָאד ,טעברַא רעד וצ קיטרַאפ ךיז ןכַאמ ןוא

 טלעטשעגסיורַא ןעייטש סאו ,ךעלקיטנַא ענייש עֶלַא ןטכַארטַאב ,טשער

 .הלילח ,ןפיוק טשינ ,ןקוקנָא ,ןטכַארטַאב יו טשינ רעמ ,רעטצנעפ יד ןיא
 .ךַאמצַאה טנַאז ,"טלעגנ שיבנג ןייק טשינ ייז ַאב זיא'ס, .טלעג הריבע ןַא

 -רעביא סעּפע ןַײרַא ןַארָאטסער א ןיא ןּפַאכנַײרַא ךיז ןעמ טעוװ ךָאנרעד

 ןוא ,ןעגנַאלרעד טעוװ עמ סָאװ ,םילכאמ עלַא ןיוש טעז ךַאמצָאה .,ןסַײב
 יוזַא ןבעל ןַײז ףיוא ךיז טָאה ךַאמצָאה) סנטַײצַאב ןיוש ךיז טקעלַאב רע

 ויא'ס זַא ,סיוא םיא ךיז טלָאמ ,ןסע טשינ לָאז רע ?לפיוו זַא ,טרעגנוהעגנַא

 ךַאמצַאה) ןעורסיוא ?סיב ַא ךיז ייז ןלעוו ןסע ןכָאנ .(...ןסענעג טשינ
 טשינ לָאז רע ?פיוו זַא ,טעװעערָאהעגנָא יוזַא ןבעל ןַײז ףיוא ךיז טָאה

 זוַא טשרע ןוא .(..םורעג טשינ זיא'ס זַא ,םיוא םיא ךיז טלָאמ .ןעור
 ךי= ,ןַײרַא רעטאעט ַא ןיא ןיינכרוד ךיז ןעמ טעוװ ,טכאנ ןרעוו טעוו'פ

 ןוא טסנוק ,קיזומ ןרידוטש, -- ןַאטנַאש-עטַאק ַא ןיא ץעגרע ןטרָאד ןופ

 ."רעטַאעט

 ךָאד זיא ,רעַײַאעט ןוא טסנוק ,קיזומ ןרידוטש סָאװ ,ןשטנעמ ראפ

 -שטנעמ עכלעזַא רַאפ ןיא בנַא ןוא .טכַאנַאב רָאנ עקַאט טַײצ עטכער יד
 םָאוו םורַא ךיז טיירד עמ זַא ,רעטנוזעג טאלג לבייל ןוא ךַאמצַאח יוװ ,ךעל

 טגעמעג טלָאװ רע זַא ,טנַאז ?בייל ,סַאנ רעד ףַא נָאטַאב רעקיצניוװ

 ירָאד ןיא ,עטערַאק ַא ןפיולכרוד ןעזעג ןטכענ טשרע טָאה רע זַא ,ןרעווש
 .החמשו-ןושש ריסאק רעייז טימ ?לשנַא רעדורב רערעטלע ןַײז ןסעזענ ןפ

 .,טכאלענסיוא ךַאמצַאה םיא טָאה -- !רעטַאנרעּפיּפ ,ייג ןיוש ייג ---
 ריז ןעוו וליפַא !ןטייקשיראנ ,סריסַאק טימ רעדירב ריד ךיז טמולח סע --

 ןצכַא טימ ןַײז ךָאד ייז ןפרַאד ,עלערַאנ ,רעהַא ןעמוק עקַאט ןיוש ןלָאז
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 "עַײט ןַײמ ,וטסייוו טציא !יאדווַא ךימ ןֹוא ,ןענעקרעד ךיד ןלָאז ייז ,ּפעק

 ?ךָאנ טלעפ זדנוא סָאװ ,טַאי רעד

 ?טָאוו ---

 .ןעמענ עועדנַא ---

 ?ונייחד ---

 ןַײז טעװ סָאװ ,טכַאנ עצנאו ַא טכַארט ןוא ניל ךיא ,ונייהד --
 ןַא ,סַאּפ ןוא טסֹוּפ ןיינמורא טשינ ױזַא קיבייא ךָאד זלעוו רימ ?9שטל

 ךיז ךָאד רימ ןלעװו ףוס 2 ףוס ?ןטיידנ ןופ ןפע ןוא ,טעברַא ךַאטש ַא

 א ןיא ץעגרע ןרָאפנַײרַא ,"רדח,ת א ןלעטשפיונוצ ,סעּפע וצ ןגַאלשוצ

 רַאפ סָאװ ,רָאֿפ ריד לעטש ,ונ .רעטשעט ןליּפש ןוא ןַײרא ?טעטש שידִיי

 רימ רעוו ,ןסיוװ חכמ א לָאז עמ זַא ,ןבענ טלַאמעד ךיז ריט ןלָאז ןעמַאנ ַא

 יאלאה, :ןעמַאנ ןתמא ןַײמ לװָאט ןפיוא קעווַא פעטש ךיא ,אלימ ?ןענַײז

 רעד רעוו ,ןסיו רעצעמע טעװ קנערק א ,ןַאמצלַאה דראנרעב ,"ןַאמ

 ךַאמצָאה רַאנ טסוװװעג רעהַא זיב ןבָאה עֶלַא ןַא ,ןיא ןַאמצלָאה דראנרעב

 .ךַאמצַאה ןוא
 עקַאט זיא ןַאמצלָאה -- ,?בייל וצ םיא טיג -- !טכערעג עקַאט --

 .ךַאמצַאה יו ,רענעשי

 לעטש ?ענַײמ המשנ ,רייז טימ רעבָא דיא וט עשז סָאו ?וטסעז ---

 ועמוק רימ ןוא טלעוװ רעד ףיוא ןרָאפסיױרַא ןָא ןבייחה רימ זַא ,רָאפ ריד

 יצ ,טסײטשרַאפ וד .ןענַײד ָאקיטַאב םעד ןעק ןעמ ּוװ ,טָאטש ַאזַא ןיא

 ?שטיװָאלַאפַאר ןסייה טסלָאז וד ,רימ ניוט סָאװ ?ןייג

 ?ןסייה ךיא לָאז ןעד עשז ױזַא יו ---

 עקַאט ךָאד ויא סָאד טא ?ןסייה וטסלָאז ןעד עשז יױזַא יו ---
 טבכארט ןוא ךיא גיל טכַאנ עצנַאנ ַא .ןפָאלש טשינ ךימ טזָאל סָאװ ,חשעמ

 ןסייה טשינ וטסלָאז סָאװרַאפ ;הבשחמ אֹזַא ןַײא רימ טלַאפ ,טכַארט ןֹוא

 ןיא ,ַאד ןסייה עלַא יו ױזַא ,"אקסע, ןַא טימ ,ןעמַאנ ןשינעמור א טימ
 -סענאאח -- שטיוואנאזאכ ,אקסעלונאמ -- סילונרמ ;:לשמל ?עינעמור

 ןעמוק רימ ?וינעבויל ,וטסייטשראפ ,ָאקסעלַאפַאר -- שטיוװַאלַאפַאר .ַאק

 :ןטַאקַאלּפ עסיורג ןקורדּפָא ךיא זָאל ,ןַײרַא טָאטש ַא ןיא ןרָאפ וצ

 זופ רעטַאעט עשינעמורישידי עטש ר ע ס ַא ד ,
 -שידַי רעטש רע רעד ןוא ןַאמצל?לָאה דראנרע סב

 -וב ןופ אקס עלַא פַאר טסיטרא רעש ינע מורד

 ןימ אוא ,לניופליפש רערעַײט ןַײמ ,ריד טלעפעג יו ."ט ש ע דר ַא ק

 ?סָאװ ?ןעקנַאדעגנ עטונ ךיז ןוא טָאה דַאמצַאה ,ָאוַא ?לָאפנַײא

 יו ,ןלעפעג רעייז לַאפנַײא רעד ןיא ןעלבייל ןזַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןיא ןילַא ךַאמצַאה ןוא ,וצ טכַארט ךַאמצַאה טנַײרפ ןַײז סָאװ ,גנידצלַא
 א רַאֿפ טנַײרפ ןגנּוי ןַײז טּפַאכ רע זַא ,האצמה ןַײז טיפ ןדירפוצ דיואש
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 -לָאק, ןופ ןונינ ןטימ רעטנוא טנניז ,לצנעט א םיא טימ טייג ןוא טנַאה
 :"רעדנילב ַא ןיא ךַאמצַאה, -- ?עינוד

 ורעדנילב ט זי ךטמבַאה

 ?רעד}עטװ ַא רַאפ זיא סָאװ

 .רעדניפ ,רימ-טימ .עשז:טגָאז

 .."!רעדנילב א זיט דַאמצהג

 רַאפ דימת םיא רע טקנעדעג ,ןכַאמצַאה טַימ ריז ןעק ןְבייֵל טניז ןופ
 ,רעליירפ קידנעטש ,קיטעמוא טשינ לָאמניײק זיא סָאװ ,שפנ ןקידעבעל ַא
 ןופ ןטַײצ ערעטיב ,ערעווש עמאס ,עטסגרע יד ןיא-וליפַא ,טבעלעג -- יח
 ךָאנ םיא רע טָאה ,דניצַא זיא רע יו ,טניילעגפיוא.יױזַא רָאנ..ןבעל רעייז
 טעמכ שזַא טָאה רע .ןבעל םיא ןופ טצירּפש סע שממ .ןעזעג טשינ לָאמנייק

 סיױרַא טזָאל רע ןעוו ןטלעז-ןטלעז .ךיז ןטלעש ןוא ןטסנה טרעהעגפַיוא

 רעדַא קַאּפושטש ןעמָאנ םעד טנַאמרעד רע זַא ןדַײס .?יומ םענופ הללק א

 +עילָאכ , ַא רעדָא ןצעזוצ. ןיוש רע זומ טלאמעד .קישטנווַאהומ ,ריאמ:םולש

 ..."סנערק, ַא טָאלנ רעדָא ,"המוהמ-התימ , ַא רעדָא "ער
 גשינ רעמ ןיוש סייה דיא ,?גיופליּפש רערעַײט ןַײמ ,עשז קנעדענ ---

 ?ױזַאייװ ןעמ טפוד דיד ןוא .,ןַאמצלָאה ןיוש סייה דיא-ךַאמצַאה

 ,?בייל םִיא טגָאז -- ,ַאקסעלַאּפַאר --

 ,סנַײמ לקיטָאק ,ביל .דיד ךיא בָאה ױזַא טא ---

 קיצרעפ ןוא ןביז לטיּפַאק

 לומ הנשמ -- םוקמ הנשמ

 ןוא ךַאמצָאה ,ןדלעה ערעזדנוא ןענַײז טכאנרעדפַא גָאט ןבלעז םעד
 ײצלָאה ,ןבענעג ןעמָאנ ַא ןיוש ריז ןבָאה ייז יו ,רעדָא ,שטיווָאלַאפַאר ?בייל

 ןרידוטש  טשינ ןיוש טשערַאקוב רעביא ןעננַאגעג ,ַאקסעלַאפַאר ןוא ןַאמ
 ריז ,ריצַאּפש ןפיוא ?סיב ַא ױזַא טָאלגנ רָאנ ,"רעטאעט וא קיזומ ,טסנוק

 -סיוא ןיוש ןבָאה ייז ,טָאטש עקיזָאד יד טרידוטשענסיוא גונעג ןיוש ןבָאה

 טילב , סע ּווו ,רעטרע עלַא ןיא ,םוטעמוא ,טכַאדענ ךיז טָאה ייז יוװ ,ןעוועגנ

 פא טעשזדנַאלברַאפ ייז ןבָאה ,קידנריצַאּפש ,"רעטַאעט ןוא טסנוק ,קיזומ
 -ומ .א ךיז רַאפ ןעזרעד ןוא ?יָאשַאנַאמערַאּפ ַאדַארטס, סָאנ רענייש רעד

 :תויתוא עשירטקעלע עסיורג טימ ענרעטמַאל עסיורג קידאר

 ."ַא זי ד ַא ר ַא פ ,
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 ?ןדעדונ ;שטַײט רעד ,רימ טכַאד ,זיא זידַארַאּפ --- ?ָאזידַארַאּפ ---
 םעד ןיא טונימ א ףיוא וינעבויל ,טּפַאכעגנַײרַא ךיז רימ ןטלָאװ רשפא

 ?ַאה ןַײרַא ןדעדןג ןקיזָאד

 טשינרָאנ ןוא טנַײרפ ןגנוי ןַײז וצ ןָאטעג גָאז ַא ןַאמצלָאה טָאה יױזַא

 טָאה םיא ַאב םערָאװ ,רעפטנע ןַא ףיוא ןטרַאװ וצ וליפַא טאהעג ןעניז ןיא

 רעדָא ,ךַאמצַאה ןיא ןָאקסעלַאפַאר ?בייל אב .טלעוּפעג גנידצלַא דימת רע

 ךיז ןבָאה עדייב ןוא .הרות ַא -- טרָאװ סנַאמצלָאה ןוא ,טָאנ 8 ןַאמצלָאה

 ,..ןַײרַא ןדעיזנ ןיא טזָאלענּפָארַא

 יא ןַײרַא ןדעדזנ ןיא ןטערטנַײרַא לַײװ ,?טזָאלענּפָארַא, ןגָאז רימ

 ןייגכרוד רעירט ןעמ זומ ,ןדע-זנ םוצ וצ טמוק עמ רעדייא ,גנירג יוזַא טשינ

 -םסטידטנַײא טימ ןענערָאװַאב ךיז ןעמ ףרַאד םדוק ,םונהיג ירודמ העבש

 םעדכָאנ ,טלעוו רעד ףַא סָאװ ,סנדעדזנ עלַא ןיא סע ךיז טריפ ױזַא -- ןטרַאק
 עמ ּוװ ,ףױרַא ךעלּפערט רַאַּפ א ,סקניל ןעמענ טפרַאדַאב ךיז ייז ןבָאה

 "רעד ךיז טסייה רע ןוא ,?קעטש ןטימ קָאררעביײא םעד רמוש םעד ּפָא טיג
 עכעלטע טזָאלעגּפָארַא רעדיוו ךיז ייז ןבָאה טשרע ךָאנרעד ,ןלָאצַאב רַאב

 רָאדירָאק םענעטכיױלַאב טוג ןטיירב ַא ןיא ןטָארטעגנַײרַא ןוא ּפָארַא ּפערט

 טלַאמטעד ךיז ןבאה ,ןטרַאק-סטירטנַײא יד ןזיוואב ןבָאה ייז זַא ,ןטרָאד ןוא

 .ןדעדונ ןטכער םענופ ןרעיוט יד ייז רַאֿפ םנטעענ טשרע

 טייקטכביל עשילעה א םינּפ ןיא ןָאטעג ץעז ַא ייז טָאה ,ןעמוקעגנַײרַא
 ךיז רַאפ ןעזרעד ןבַאה ייז ןוא ,ךעלרעַײמ עקיברַאפליפ עשירטקעלע דט ַא ןופ
 -רַאמ עסַײוװװ םורא ןציז ,ןעמַאד ןוא ןרעה ,םוקילבוּפ סעטנַאגעלע ךיוח א
 -- ,ךיז ןעיירפ ןוא ןכַאל ןוא ןעקנירט ןוא ןסע ,ךעלשיט ענרענייטש-ראמ
 .ןדע-|נ ַא ןיא ןַײז וצ ףרַאד סע יוװ

 ןענַײז ערעטסַאמטַא רענַאטנַאש-עּפַאק רעכעלרעַײפ רעקיזָאד רעד וצ
 טשינ ךָאד ,ןרָאװעג טניווװעג ?סיב ַא ,דעלטנגייא ,ןיוש ןדלעה ערעודנוא
 ץַאלּפ א ןעמענרַאפ ןוא ?שיט א וצ דַײלנ ןייגוצ ןלָאז ייז זַא ,ליפיוזַא ףיוא
 טוט סע יו "!ן?"רעענילעס , ;ןוגינ ַא טימ ןפורסיוא ןוא גנולג ַא ןבעג ןוא
 ..תומוקמ יד ןופ רעכוזַאב רעקידנעטש א ,ןעמלעטנלעשזד רעתמא ןַא
 עג ייז ןבָאה ןעמענ ענעטיבעגרעביא יד טשינ ,ערעייז םידנב עַײנ יד טשינ
 ייז זיא ?טעטש עניילק סָאד .,ןלַאיצניװַארּפ סיוא רַאפ ןכַאמ ךיג ױזַא טנַאק

 .סע ןוא קידהשקשינ ץנַאג רעמינּפ ערעייז ףיוא ןסָאנעגסיױא ןגעלעג ךָאנ
 ;יֹוזַא דלַאביװ .טירש ןוא טירט ןדעי ףיוא ייז ַאב ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה
 :יא עלַײװ ַא ןייטש ןבילבענ ןענַײז ייז סָאוװ טשינ שודיח ןייק ןיוש .זיא

 -ביױלַאב-לעה יד טכַארטַאב ,רעהַא טשינ ,ןיהַא טשינ ,ןדעדזג ןופ ריט רעד

 -ענַאלשַאב טעמַאס ןטיור טימ יד ,עילעטס עטלָאמעגיןייש יד ,טנעוו ענעט
 םָאד --- םלוֿכ-לעו ןוא ךעלשיט ענוענײטש-רָאמרַאמ עסַײװ יד ,סעשזַאל ענ
 ',םוקילבוּפ עטנַאנעלע טסכעה עקידעבעל עכעליירפ
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 ןַאמצלָאה ןפורעגנָא דיז טָאה -- !ןַײרַא ןטַאט סטלענ ןיא חֹוד ַא ---

 רד ןופ סנייא וצ ןיינוצ טאהעג קשח ןיוש טָאה ןוא טנַײרפ ןגנוי ןַײז צצ

 ?פנַײרפ ןַײז ןבענעג ּפַאכ א םעצולּפ ?בייל טָאה ,ץַאלּפ ַא ןּפַאכרַאפ ךעלשיט

 ;קערש טימ טדערעגסיױרַא םיוק ןוא טנַאה רעד ַאב

 ...ןייז ןענַײז ָאטָא

 ?רעוו ---

 ...רעזדנוא טימ לשנַא רעדורב ןַײמ ---

 ..,יפ ,ייג ןיוש ייג ---

 -ייטש ןַײז יו ,"רעטָאנרעּפיּפ , ןנַאז טלָאװעג ,םינּפא ,טָאה ןַאמצלַאה

 -עננוי ןַײז נוז ,ןיהַא ןניוא יד ןביוהעגפיוא טָאה רע זַא רָאנ ,זיא רענ

 "ניוו ַא ןיא רעדנוזַאב ץנַאנ ןעזרעד רע טָאה ,ןזיוועננָא םיא טָאה טנַײרּפ

 .טַײלהרבח ייווצ יד ,בוט-לכ טימ טלעטשעגנָא זיא סָאװ ,לשיט ַא אב, עלעק

 יטנַאסערעטניא טפכעה םעד ןיא עמַאס ןעוועג זיא סָאד ,ןסייוו רימ סָאוו

 דעלרעדורב ױזַא ךיז טָאה (טנעקרעד םיא טָאה רע) ?שנַא ןעוו ,טנעמַאמ

 ןֹוא ,ַאקסענַאלימ-ָאקסענירַאמ ןירעגניז רעטמירַאב רעד טימ ןעמונענמורַא

 סָאוװ ,ּפיל עבָארג ַא טימ רוחב ַא סעּפע ,טקרעמַאב רע טָאה םענייא ךָאנ

 .רעטכעלענ רַאפ דיז טעשטַאקעג ןוא ןטַײז יד ַאב ןטלַאהעג ךיז טָאה

 ןבָאה ,עיזַאטנַאפ רעד ןיא ןלעטשרַאפ דיז ןַאק עמ יוװ רעכינ ךָאנ ,ךיג

 ּןבָאה ךרעל ַײרד רעדָא ייווצ טונימ ַא .נעוו םעד ןעמונעג !דלעה ערעזדנוא

 יַּפִא טעמכב ייז טָאה סע .ןדערסיוא טנַאקענ טשינ טרָאװ קיצנייא ןייק ראג

 טָאה סע ןוא סיפ יד ןיא ןַײרַא ייז זיא חוכ רעצנַאג רעד ,ןושל סָאד ןעמונעג

 זַא ,סַאג רעטירד רעד ףיוא טשרע .,דעלדער ענעמוג ףיוא יוז ,ןנָארטעג ייז

 ירעד ןבָאה ןוא םוקילבוּפ-סַאנ ןטכידעג ןטימ טשימעגסיוא ךיז ןבָאה ייז

 זַאמצלָאה דעזדנוא דיז טָאה ,רַאפענ רעדעי רעסיוא ןיוש ןענַײז ייז זַא ,ןעז

 ;ןיא רענייטש ןַײז יוװ ,דעלטיירב ץנַאנ טדערעצ

 תור ַא ןיוש געמ סע ?הנוק רעטכער ַא ,םינּפא ,זיא שיטַארב ןַײד ---

 ףוחב רענעיַא טָא זיא רע ןוא !ןַײרַא ןטַאט סרעדודב ןרעטלע ןַײד ןיא

 ?ןּפיל עבָארג יד טימ

 ,ַאקסעלַאּפַאר ?בייל םיא וצ טכַאמ -- ?טנעקרעד טשינ םיא טסָאה ---

 ריסַאק רעודנוא זיא סָאד -- .ןַאצ ַא ףיוא ןַאצ ַא םיא טּפַאלק סע ןוא

 ,..החמשו-ןושש

 -עשעק רעד ַאב ןאטעג ּפַאט ַא וויטקניטסניא ןַאמצלַאה ריז טָאה ַאד

 .םיפ ןכַאמ טשרע ןעמונעגנ ןוא ענ

 ךיא סָאװ ,טסייוו !רענוד ַא ןופ ןרעוו ריד רע לָאז טענרהעג ,ַא ---
 טימ טשינ ןלעב ןייק רָאנ ןיב ךיא ?לניױפליּפש רערעַײט ןַײמ ,ןגָאז ריד לעוו

 ָאט ,יױזַא דלַאביװ ?ךיוא .אמתסמ וד ןוא ..,ןענעגעגאב וצ ַאד טָא ךיז ייֵז
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 "ןג, ןיא ןעור דיז ייז ןזָאָל ,טשערַאקוב םעד ןיא ַאד ןזָאלרעביא ייז דימאל

 ,רעטַײװ ןרָאפ ךיז ןלעוו רימ ןוא ,"ןדע

 ?ןיהּנוו ---

 הנשמ :ןבירשעג טייטש קוסּפ ןיא יז .ןנָארט ןלעוו ןניוא יד ןיחווו---

 ,לצעלּפ הנשמ -- םוקמ

 ?בייל םיא טכיררַאּפ --- ,לזמ הנשמ --- טוקמ הנשמ :טייטש עס --

 ,ָאקסעלַאפַאד

 קעװַא ןפרַאד רימ סָאװ ,זיא רקיע רעד ,טסנָאז וד יװ ,ױזַא ןַײז זאל---

 דעומחד-לוח םוא בר םעד יוװ ,וליפַא ייז רעה ךיא ,רעִירפ סָאװ ןענַאד ןופ

 טשינ ייז טימ דימ ליוװ ךיא ,ױזַא טַאלג רָאנ .ךיוא אמתסמ וד ןוא ,םירוּכ

 ךימ לָאז טָאג ,טַײּֿפ רעטשענעלאה ענַײד ביל טשינ בָאה ךיא ,ןענעגענַאב

 דיג לסיב ַא ןייג רימָאל ,וינעבויל ,ךימ גלָאפ ,דייר יד רַאפ ןפארטש טשינ

 ךיז רימָאל ,רעקַאיפ ַא טרָאפ טָא ?סָאװ רָאנ וטסייוו !ַאש --- רעדָא ,רעכ

 ןייג לאז'ס ,?דרעפ סָאד סַײמש ַא ןבענ ןסייה םיא ןוא ןַײרַא ץעז א ןבעג

 1 !ןַײרַא ןטַאט סטלעג ןיא חור ַא -- גנַאג א

 עװַארב ערעזדנוא ןענַײז םורַא העש רַאּפ ַא ןיא יוװ רעטעּפש טשינ

 ןופ טקעריד טפיול סָאװ ,גוצלענש ַא ןופ ןָאגַאװ ןיא ןסעזעג ןיוש ןדלעה

 עליק 8 ןעװעג ןיא טכאנ ענעי תמחמ ןוא .טשעּפַאדוב ןייק טשעראקוב

 ײַצלָאה טָאה --- ,קידרעמוז וצ ?סיב א ןעוועג ייז ןענַײז ןַאטעגנַא ןוא טכַאנ

 -עוועדנעטע יז טפור רע סָאװ ,שובלמ ןטנַאקַאב ןַײז ןעמוקַאבפיורַא ןַאמ

 :ָאקסעלַאפַאר טנַײרפ ןגנוי ןַײז ריא ןיא טליהעגנַײא טָאה ןוא ,"עדנעד

 זּפַאכ וטטעוװ טשינ א ,טוג-טונ יוזַא טָא ,עלענייפ ,םורָא ךיד םענ ---

 ?...םוקמ הנשמ :ןבירשעג טייטש ,וטסנַאז ,יֹוזַא יו ,רעטיצ ַא

 .לזמ הנשמ --- םוקמ הנשמ ---

 ריז טּפַאכ ,ןַאמצלָאה טגאז -- !דני א ןיב ךיא יוװ .טראוו גולק ַא ---

 -םולש ןוא ןקַאּפושטש טלעש ןוא ךיז טסוהרַאפ ,ענעשעק-םעזוב רעד וצ וצ

 ,תוללק עטיוט טימ ןריאפ

 קיצרעפ ןוא טּכַא לטיּפַאק

 עיצילַאג ןיא

 ?בייל ןוא ךַאמצַאה ,ןדלעה ערעזדנוא סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טשינ

 טציא ןיוש ןסייה ןוא ןעמענ ערעייז ןטיבעגרעביא ןבָאה שטיװָאלַאפַאד

 טוו ,ףיורעד קידנקוק טשינ ;ָאקסעלַאפַאר ןָאעל ןוא ןַאמצלַאה דרַאנרעב

 -רעד וצ טשינ טעמכ ייז זיא'ס זַא יױזַא ,ןטיבעגרעביא 9923 ךיז ןבָאה ייֵז
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 -ָאה ןופ טנעָאנ ןַײז ,ןלעטשנַײא טַאהעג ארומ ייז ןבָאה ךָאד -- ,ןענעק
 "אקוב ןופ ןוא עניווָאקוב ןייק עינעמור ןופ קעװַא ןענַײז ןוא ,יטשענעל
 סאו ,ןרָאיטקַא עּפורט ַא טימ ךיז טּפעלשענמורַא ,עיצילַאג ןייק עניוו
 ,ןלָארטסַאג ףַא ,טָאטש וצ טָאטש ןופ ,טלעטשענפיונוצ טָאה ןַאמצלָאה
 טימ ןענַאטשעג ןיא ןשיפַא יד ףַא .ןעגנולעטשרָאפ ןבעג ,טסייה סָאד

 טע ןַאמצלַאה דרַאנרעב עּפורטרעדנַאװ עטמירַאב יד, :תויתוא עסיורג

 םענופ ןעמַאנ רעד ןענַאטשעג זיא תויתוא ערעסערנ ךָאנ טימ ןוא " ּפמָאס
 ."טשעראקוב ןופ ַאקסעלַאפַאר ַאעל , :טסיטרַא ןגנוי ןטמירַאב

 ?ןעמונעג ךיז רע טָאה ןענַאװ ןופ ?ָאקסעלַאפַאר רעד סָאד זיא רעוו

 גנרָאפ סע זַא ,טרעהענ טָאה רעבָא עלַא .טסּוװװעג ליפ טינ ןבָאה סָאד --

 עמ סָאװ ,ָאקסעלַאפַאר א םענייא סעּפע טימ עּפורט עשידויי ַא סעּפע םורַא
 יאדכ רעבירעד זיא'ס ןוא ,רעטעלב יד ןיא םישודיח םיא ןופ טלייצרעד

 ןַײז סע ףרַאד ,םיא ףַא ןבַײרש רעטעלב יד קילדעוו םערָאוװ ,ןעז וצ םיא

 רָאנ טשינ .'סעקלעמַאג יינש ןופ טכַאמ סָאװ, ,רעכַאמפושיכ ַא סעּפע

 ייוו ןוא) ,ךיז ןביולּפָא םיא ןופ טנַאקעג טשינ ןבָאה ןטסירק וליפַא ,ןדָיי

 ןבָאה ייז .(!ןדייר וצ סָאװ ָאטשינ ןיוש ךָאד זיא ,ןביול ןטסירק דלַאב

 -ייווצ א טסקַאװ סָאד זַא ,ןעגנוטַײצ יד ןיא ןבירשעג ןוא םיא ףַא טנַאזעג

 ךָאנ ןוא יסָאר א ,גניווריא ןא ,טרַאססַאּפ ַא ,,יַאנרַאב ַא ,לַאטנענַאז רעט

 -עג ןיא ןעמ ןוא ,טצונענסיוא ןעמ טָאה ןעמענ עסיורג עכלעזַא המודכ

 טרעדנגוװַאב טָאה עמ ןוא רעכַאמפושיכ ןטמירַאב ןגנוי םעד ןקוקנָא ןעגנַאג

 רעשידִיי רעד ןופ למיה ןפַא ןזיװַאב ךדיז טָאה סָאװ ,ןרעטש ןדנצנעלג םעד

 | | .ענעצס
 -ענ טסיטרַא רעננוי רעקיזָאד רעד טָאה ,ךעלטננייא ,עשז-סָאװ טימ

 ,ןבירשעג ןבָאה טַײצ רענעי ןופ ןטנעזנעצער יד טיול ?םלוע םעד ןעמונ

 -נייא לָאמעלַא ןוא םוטעמוא זיא רע, סָאװ ,םעד טימ :;ךַאז ןייא טימ רָאנ

 יו ,דעלריטַאנ ,ןיילַא תמא רעד יוװ ,קידתמא ,וויַאנ ,טסָארּפ ,טסנרע ךַאפ

 ,"רוטַאנ יד

 -נעצער ַא רענייא טבַײרש -- ,עּפורט-רעדנַאו עשידוו עצנַאג יד,

 -ַאר ןָא רעטַאעט עשידִיי סָאד .רעוולוּפ סָאש ַא טרעוו טשינ זיא --- ,טנעז

 ,ליּפש-םירוּפ ַא ,ןַאגַאלַאב ַא ,סרעטַאעט עשידִוי עלַא יוװ ,זיא ןַאקסעלַאפ
 ףַא סָאװ ,טונימ רעד ןופ ןוא .תורבקה-תיב ַא יוװ ,טיוט ,ךשוח-רעטצניפ

 -עקניוו עֶלַא ןיא קיטכיל טרעוו יױזַא .ָאקסעלאפַאר ףיוא טערט עניב רעד
 טגעװַאב ץלַא ,טבעל ץלַא ןוא ,ךעלמייח ןוא םערָאװ ןוא קיטכיל ,ךעל
 ןבעל סָאד ןיוש זיא סָאד ,רעטַאעט ןייק ,עניב ןייק רעמ טשינ זיא סָאד .דיז

 ."ןייֵלַא

 ןוא .ןטנעזנעצער יד, רעקיטירק יד םיא ףֵא ןבירשעג ןבָאה ױזַא טָא
 -ילבוּפ עשידִיי סָאד ?םוקילבוּפ סָאד טנַאזעג טָאה קָאו ?םוקילבוּפ סאד

 ,טעװעלאבעצ קדאטש ױזַא טשינ גָאט ןקיטנַײח ןזיב ךָאנ זיא סָאװ ,םוק
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 "דא עטמירַאב טימ טשינ ,סעסעיּפ עטוג טימ טשינ ,רעטַאעט טימ טשינ
 ,ןרעטש ןקידנעייגפיוא ןקיזָאד םעד ןקוקנָא םישודיח ףַא ןפַאלענ זיא ,ןטסיט
 ,רעטַאעט סָאד טרענַאלַאב טָאה עמ .ַאקסעלַאפַאר רעכַאמפושיכ םעד טָא
 יו ,תוניבמ סיורג רַאפ ױזַא טשינ ןפָאלעג ןוא ןטעליב רַאפ ןגָאלשעג ריז
 ךגעװטסעדנופ ,"ענושמ טשינ ןיא טלעו ַאי סָאװו ,םעד רעביא
 ךיז רַאפ טעז רע ןַא ,טליפעג ,רעטַאעט ןיא קידנציז ,רעדעי טעמכ טָאה
 "רַאפ עכעלנייועגרעסיוא ןא ,חוכ ןרעיוהעגמוא ןַא טעּפע ,סעַײנ סעּפע

 טימ טדער סָאװ ,שטנעמ ַא ךַײא רַאפ ףיוא טערט סע .טפַארק ענעגרָאב

 ,ןצנוק ןָא ,,ךעלריטַאנ יוזַא ,טסָארּפ ױזַא ,ךיז טכַאד ,רעטרעוו עַפושּפ

 ענעגרַאברַאפ ךַײא ןיא ףיוא טקעוװ ,סענורטס ערעַײא עֶלַא ןָא רע טריר
 -יא ךרוד טפיול ?טסערפ גנירג ַא ןוא ,ןליפעג ענעפָאלשרַאפ ,ןעקנַאדעג

 ןוא ,םיא טימ טבעל ריא ןוא ,םיא טימ טליפ ריא ןוא ,בַײל רעַײא רעב
 יד טזָאלרַאפ רע זַא ןוא ,גיוא רעַײא םיא ןופ ןסַײרּפֶא טשינ טנַאק ריא

 ,"ןאווארב , ;ַײרשענ ַא ךַײא ַאב קידנליו טשינ סיורַא ךיז טסַײר ,עניב

 יא םוקילבוּפ סָאד סָאװ ,ױזַא דלַאביװ ,טשינ שודיח ןייק זיא סע
 ,רעכאמפושיכ רעקיזָאד רעד טָא ,רע ןזיא רעוו ,ןסיוו וצ ןעוועג קירעגַײנ

 -וטשענ רע טָאה ּוװ ?רע טמַאטש ןענַאװ ןופ ?טסיטרַא רעגנוי רעד טָא

 טעז יו ?טפַארק-זיר אזַא ןעמונעג םיא וצ ךיז טָאה ןענַאװ ןופ ?טריד

 ?ןעמָאנ רעתמא ןַײז ןיא יו ?ענעצס רעד ףַא טשינ ,ןבעל ןיא סיוא רע

 ףפיוו רָאנ !ןסיוו וצ ןלעב א ןיא םוקילבוּפ עשידִיי סָאד סָאוו עלַאמ ןוא

 ייז ?םיוו ,תוחומ יד ןכָארבענ טשינ ךיז ןבָאה םינלעב עקירעגַײנ יד טָא
 רעמ טנַאקעגנ טשינ ייז ןבָאה ,טעוועטנורגעג ןוא טלבירנעג טשינ דיז ןבָאה
 :אעל טסייה טסיטרַא רעכעלרעדנווו רעד טָא זַא ,םעד רעסיוא ןעמוקַאבסיױרַא
 ןוא ,טשערַאקוב ןופ ,עינעמור ןופ רע טמַאטש ןעמַאטש ןַא ,ַאקסעלַאפַאר
 -- ןצנַײנןצכַא רָאי א טשרע טְלַא ,ןַאמרעננוי א רָאנג ךָאנ זיא רע זַא
 .ךַאז ןייק ןעוועטנורנרעד טנַאקעג טשינ ייז ןבָאה רעמ ןוא

 -גנעייגפייוא רעד ,טסיטרא רעננוי רעד טָא טָאה םוטעמוא יוװ רעמ
 -ַאנ ןופ טָאטשטּפיוה רעד ןיא ןעמונעגסיוא ,ַאקסעלַאּפַאר ןרעטש רעקיד
 ,גרעבמעל ןיא ,עיציל

 רעד ,רעטַאעט שידוי ַא גנַאל ןופ ןיוש ןַארַאפ זיא גרעבמעל ןיא
 ַא ןיא ,סע טסייה רעינערּפערטנא רעד ,רעטַאעט ןקיזָאד םענופ סָאבעלַאנ
 .טגָארט רע .ןענעקַאב ךיז ןפרַאד רימ רעכלעוו טימ ,טייקכעלנעזרעּפ עסיוועג
 ."לצעג ןב ?לצענ, ;ןעמָאנ םענדָאמ א

 זיא ,רעטַאעט ןשידִיי רענרעבמעל ןופ רָאטקעריד רעד ,לצעג ןב לצעג
 ןעוועדַאה סָאװ ,סרעטַאעט עשידִיי ןופ ןרָאטקעריד עלַא יװ רָאטקעריד ַא
 :עדנריר ןוא סעמארד עדנסַײרצרַאה ןימ םענעי טימ ןטסיימ םוצ םלוע םעד
 :פשמ5 יו ,ןעמענ ענדאמ-הנושמ טימ ןָא ךיז ןפור סָאװ ,סעידעגַארט
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 יָאס יא עיציזיװסגיא עטיטולב יד, ,"עפ ַאד אטיוט ןפא ץגב רעדצימשע

 עכלעזַא המודכו ,"ואטס םעד רימ סַײרעצ טלעבשסט, ."ןטַײצ סיטסטיב

 "יזמ עכלעזַא ןופ טכַאנ ןוא גָאט ןשיווצ טסאפרַאפ ,ןעלרעּפ עשיטאמארד

 .קישטװַארומ ריאמ-םולש טנַאטידַא-?גילפ ןַײז טימ קַאּפושטש יו ,םיק

 -ַאמ ןופ ןוא רַאוטרעּפער םעַײנ םעד ןופ טשינ טלַאה לצעג ןב לצעג
 ;ביוהעגנָא רע טָאה טַײצ רעטצעל רעד ןיא רָאנ טשרע ,ןמַאמַארד ענרעד

 עמיולש , ,"עקניּפ עקניבכ , :?שמל יוװ ,עסעיּפ עשירַארעטיל ַא לָאמַא ןבעג

 לָאמעלַא טשינ ,"טָאּפמָאק טסע עלעוולעוו, ,"טעב ןיא גנירּפש ,, ,"?לנרָאג

 -ַאב טשינ ןדִיי ַא רָאט עמ .סעסעיּפ עשירַארעטיל ןלעטש ןעמ ןָאק רעבָא
 ןופ יו רעגניפ יד ןקעל רע טעװ ,ןבעג טשינ םיא לָאז עמ סָאװ .ןעוועל

 .טְלעו יד ןנײלנַײא ןוא ַאווַארב ןשטַאּפ ,סטכער סעּפע

 ןשיװוצ ןעמוקעגרַאפ ןיא סָאװ ,ץנעידיוא רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב
 רעד זא ,טקירדעניוא ןַאמצלַאה ךיז טָאה ,ןרָאטקעריד עדייב ערעזדנוא

 וד ןַײז געמ -- ןבעגעג ןעמָאנ א םיא רע טָאה ױזַא --- ?קעלפ ןב לקאו

 טניז זַא ,ןעוועג הדומ דיז טָאה רע .,לנָאנ ןטסדנימ סקַאּפושטש רַאֿפ הרפכ

 גרעבמעל ןגָארטרעביא .טנגעגַאב טשינ במעד אזַא ךָאנ רע טָאה ,טבעל רש

 םעד טָא ַאב ןלעוּפ טעּפע יװ ,רעגנירג ךס א זיא טרָא רעדנַא ןַא ףיוא

 ,רעטָאנרעּפיּפ

 ןיוש םיא ןזיא סע ,ןשקע רעטונ ַא ךיוא רעבָא זיא ןיילַא ןַאמצלָאה

 זענ ךיז טָאה רע ,עיציבמַא רעד ןיא יוװ ,הטנרּפ ןיא יוזַא טשינ ןעננאגעג

 -עגנַײא ,רָאטַאטַאַאלּפסקע םעד ,במעד ןקיזָאד םעד טָא ןֹופ ןסערפ טוַאֿפ

 טלָאװ ןרעדנַא ןַא טימ סָאװ ,םעיצידנַאק עכלעזַא ףיוא םיא טימ ןעגנַאג

 .ןעניז ןופ ּפָארַא רעורפ לָאז רע ןדַײס ,לַאפ ןייק ןיא ,ןָאטעג טשינ טָאד רע

 ןיוש ןיא ןעלקַאטקעּפס ַײרד עטשרע יד ףיוא טקַארטנַאק רעד זא

 ַא ןיא ןעגנַאנעג ןיא ןעמ ןוא ,םידדצ עדייב ןופ ןבירשעגרעטנוא ןעוועג

 גערפ ַא ןַאמצלָאה טָאה ,ןַײרַא ?יומ ןיא ןעמענ סעּפע "עיצַארוואטסער,

 .טסנרע ץנַאג ?צעג ןב לצעג אב ןבעגעג

 טשינ ךיז טפערט ,?קעלפ ןב ?קָאי רערעַײרט ןַײמ ,רימ טגנַאז ---

 יד טסַאנ וצ ךַײא ֹוצ ןעשזדנַאלברַאפ לָאז נרעבמעל ןיא ךַײא ַאב ,לָאמַא

 ? ערעילָאכ
 ? ןעד זיא סָאװ .טיהעגסיוא טָאנ טָאה רעהַא זיב ---

 עמ ,גנונעפַאה לקיטש א שטָאכ ןַײז טנַאקעג טלָאװ סע .,עדַאש ---

 ...ןרעוו רוטּפ רעַײא לָאמַא לָאז

 רעשידִיו ַא ןיא ןעמוקעג ןיא ןעמ .סיוא טשינ טכַאמ ןנעווטסעדנופ

 ןַײפ ץנַאג ןוא ןַײװ ןטונ ךעלזעלג וצ ןעקנורטעגסיוא ,?עיצַארוװואטסער,

 טרעכייררַאפ ןוא ךָאנ סעּפע טימ ןוא ךעלרעבעל ענעזדנענ טימ ןסיבראפ

 -גוא ךיז ןבָאה ןרָאטקעריד עדייב ןוא ,"קיטארט, ךעלרַאניצ עקיליב וצ

 ןרַאפ ןלָאצַאב וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא רָאנ ,ךעלטנַײרפ ץינַאג ןטלַאהעגרעט
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 טָאה רע זַא ,טשרמולכ ןבענעג פאכ א ?צענ ןב ?צענ ךיז טָאה ,קיטשירפ

 ײעג עקנעילָאװַאּפ ךיז טָאה ןוא ,וליפַא רעלעה ןקיצנייא ןייק ךיז ַאב טשינ
 יּפִא ןַאמצלָאה םיא טָאה ,עיצארוואטסער רעד ןופ ןשטילנסיורא טלָאװ

 :ןטלאהעג

 ,רעטקערד ַא ?ןַײז חירטמ ךיז ריא טלָאז יַאמְל !רעטקערד ינַאּפ --
 רע ,טשינ טסַאּפ ,טָאטש רעשישטַײד ַא ןיא רעטאעט ןשידִיי א טָאה סָאװ

 ,ריטרעטניה רעד דרוד ןייג לָאז

 .ןרָאי יד ןעגנַאנרעד ןַאמצלָאה םיא זיא ןיילַא רעטרעוו טימ רָאנ טשינ

 ןַײז טימ רע טעװ ,לָארטסַאג ןטשרע ןַײז ךָאנ זַא ,טסווועג טָאה ןַאמצלאה

 טעוװ רע זַא ,ּפַאלק-טיוט ַא רָאטקעריד םעד טָא ןעננַאלרעד ַאקסעלאפאר

 .טַאהעג טשינ תועט ןייק טָאה ןַאמצלָאה ןוא ,ןעקנעדענ וצ ןבָאה םוא

 אקסעלַאפַאר ןַײז טָאה נרעבמעל ןיא ךיוא ױזַא ,םוטעמוא יװ יױזַא

 רענרעבמעל יד ,רעכיז ףיוא ,םִלֹוע םעד ןעמונעגנ טירטסיורַא ןטשרע ןטיפ

 -ַאה םענופ קעװַא טַײוװ קרַאטש ױזַא טשינ ןענַײז סָאװ ,רעכוזאב-רעטַאשט
 +:ןובשחו-ןיד ןייק ןבענּפָא טנַאקענ טשינ ךיז ןבָאה ,םוקילבוּפ רעטשענעל

 ,ךיז טכַאד ?ָאקסעלַאפַאר רעד ןעמונענסיוא ַאד טָאה ,ךעלטנגייא סָאװ טימ

 ,גנַאועג ןָא ,רָאיטקַא רעכעלנייוועג ץנַאג ַא ,ךַאפנייא ױזַא ,טסָארּפ יױזַא

 -- ליטש-קידתומיענב ,קָיור ױזַא ןוא ,רעטרעוו ענייר טימ רָאנ ,ץנעט ןא

 טרָאװ סעדעי ,ריר רעדעי ,טָארט רעדעי !דעלנייוועג יװ טשינ ךָאד ןוא

 ףיוא יו טשינרַאנ רע טדער ןדייר ןוא ,טסָארּפ ךעלריטַאנ ױזַא זיא סנַײז

 ףךיא יו ,רעקיצנייא רעדעי יוװ רָאנ ,רָאיטקַא ןַא יװ טשינרָאנ ענעצס רעד
 רָאנ ןעז ךיז טליוו --- !זיא סָאד ךַאז ענדָאמ ַא -- ךָאד ןוא ,ךַײא טיפ

 ,םיא ןגעק סיוא ןעעז עקירעביא עלַא יד םערָאװ ,םיא רָאנ ןרעה ןוא םיִא

 .סנקעטש עקידעבעל ,סנעקענַאמ ,סעקלַאיל יו

 =עגכָאנ ךיז םלוע רעד טָאה -- ?קַאלש רעד ַאטָא ,רע זיא רעוו ---

 .טגערפ

 .טשעראקוב ןופ ַאקסעלַאפַאר ַא סעּפע !רָאי עטוג סָאד םיא סייוו ---

 סָאד ןיא ןטייוצ םעד .טכַאנרעדּפַא ןטשרע םעד ןעוועג ןזיא סָאד

 טשינ ןיוש זיא ?קַאטקעּפס ןטירד םוצ ןוא ,טקַאּפענ לופ ןעוועג רעטַאעט

 ,ֿפָאק ףַא ּפָאק ןענַאטשענ זיא ןעמ ןוא ,ןטעליב ןייק ןנירק וצ ןעוועג

 ןוא טירט-סיפ ןכַאמצַאה ןעגנַאנעגכָאנ ןיוש זיא ?צענ ןב לצעג ןַא ,ױזַא
 ךָאנ שטָאכ עפורט ןַײז טימ ןבַײלברעביא לאז רע ,םיא ןטעבעננַײא םיוק

 : ,ןלַארטסַאנ ַײרד ףַא

 סָאװ טלאוועג ןבָאה ןראטקעריד עדייב זא ,רעכיז יו רעמ ןיא סע

 עטכע ייווצ יוװ רעבָא ייז ןבָאה .ןרעדנַא םענופ רענייא ןרעוו רוטּפ רעכיג

 ײַאב ,ןרָאנוצּפָא ףֵא ןיימ רעדנַא ןַא רעדנוזַאב רעדעי טָאהעג ןטַאמָאלּפיד
 + ,"קידָאּפס, 8 ןרעדנַא םעד רענייא ןָאטנַא ןוא ןעלדניווש
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 קיצרעפ ןוא ןַײנ לטיּפַאק

 לַאװש ַאטעירגעה

 -נַא סָאד ךָאנ סנייא טיצ םוקילבוּפ עשירַאנ סָאד סָאװ ,קידנעעזוצ

 עקיטולב יד טלָאצ ןוא ,ןַײרַא רעטאעט ןיא ,םיא וצ ,ףָאש יד יוװ ערעד

 ןב לצעג טָאה ,"רוחב ןטסוּפ, םעד ןרעה ןוא ןעז לָאמנייא רַאפ סרעלעה
 ,ןדלוג רעדעי טקנערקעג טָאה םיא !ןזַײא ןופ רעקרַאטש ןַײז טפרַאדַאב לצעג

 וצ טרעהעג טָאה ןוידּפ לטרעפ ַײרד שטָאכ ,טזיילעג טָאה עסַאק יד סָאוװ

 "וצ ןוא עסַאק רעד ַאב ןסעזענ רע זיא ןלזנ ַא יו ,לצעג ןב ?צענ וצ ,םיא

 -סטירטנַײא רַאפ ךיז טנַאלש ןוא ןרָאװעג ענושמ זיא םלוע רעד יוװ טקוקעג

 -רַאפסיוא ןיוש זיא'ס זַא ןוא ,,,/?םָאװ ריא טסייוו רעמָאט , -- ןטרַאק

 לרעטַאעט סָאד ןוא ,ןלוטש-וודעזער עלַא טימ רעצעלּפ עלַא ןרָאװעגנ טפיוק
 ןרעוו וצ טקיטשרעד ףיוא ,גַײטש ַא ןיא תופוע יװ ,טלופרעביא ןיוש זיא

 סעװַאקעשט ַא ףַא ןלעב א ךיוא ?צענ ןב לצעגנ רעזדנוא זיא טלָאמעד---

 ."ךיז ןקיווק ןדִיי עשיראנ , סָאװ טימ ,זעז

 רַאפ טעז רע ןוא ןסילוק יד רעטניח ןופ ןַײרַא קוק ַא טּפַאכ רע ןוא

 סָאװ ,רענניפ יד ןקעל סָאװ ,"'ןדִיי עשירַאנ, יד רָאנ לָאמַא רעדיוו
 טיירד סע ןוא סָאװ ןופ טשינ סייוו רע .,אווַארב ןשטַאּפ ןוא ןָא ןלעווק
 ,טשינראג רע טעז ןליּפטש סָאד ,ןליּפש םעד ןופ טשינ .,ּפָאק רעד םיא ךיז

 רע טניז .םעטָא רעד םיא טּפַאכרַאפ סע ןוא ,לַאז ןטקַאּפעג םענופ רָאנ

 סָאד ביוא ןוא ,,,זיוה לופ ַאזַא ךיז ַאב טשינ רע טקנעדעג ,רָאטקעריד זיא

 םיא ןעז ןעמ ףרַאד ,טשעראקוב ןופ לרוחב םעד טָא בילוצ רַאנ עקַאט זיא

 ?סָאד ןעמ טכאמ ױזַא יוװ רָאנ ,..?ץורית םוש א ןָא ןַאג ךיז וצ ןעמענקעווא

 -םיא לָאז חור רעד זַא ,חקמ ַא םיא ןצלַאזנָא ןוא ךַײלנ םיא וצ ןטערטוצ

 ןַײז רַאפ סע טלייצרעד ןֹוא רעניומש ַאזַא טמענ רעמַָאט יא -- ןעמענ

 רעד טָא עּפילק עטבער ַא .לַאדנַאקס ַא רָאנ ןופרעד סיורַא ןָאק ,רָאטקעריד

 ...טשינ ןלעב ןייק רע זיא ,ןַײרַא ליומ ןיא- םיא וצ ןֿלַאפנַײרַא .,ןַאמצלָאה

 ךרוד ,ןרעדנַא ןַא ךרוד ןסיש טעוװ רע ;ןַאלּפ ַא טָאה ?צעג ןב פצעג ,ןייג
 - ,בלַאװש ַאטעירנעה --- ענַָאדַאמירּפ רעַײנ ןַײז

 יױזַא יו ,עטכישענ יד ןוא בלאווש אטעירנעה יד טָא ןעוועג זיא רעוו

 יעצרוק ץנַאג ןיא ןרעוו טלייצרעד ןַאק ,ענַאדַאמירּפ א ןרָאװעג זיא יז
 | . :רעטרעוו

  ןיא ריז ַאב- טקרעמַאב ?צענ ןב ?צענ ירָאטקעריד .רעד-טָאה-לָאמנייא

 .ןוא- עילַאט .רעקיטכעּפ ,- ַא-טימ ?ריימ - טריילקעג :ךַאפנייא --זַא :רעטַאעט

 י"קעריד רעד טקירדעגפיוא ךיז טָאה יוזַא ,"רוגיפ רעשיטעטסעיַאמ ַא טימ
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 טשינ -- ןרָאטיײינ ַא :?דיימ ןכָאנ ןקוקכָאנ ןעמונעג טָאה ןוא ,ןיילַא ראט

 יז ןיא ןייש רָאנ ,עוװוָאיַאקַאּפ ןייק טשינ -- עװָאיַאקַָאּפ ַא ,ןרָאטיינ ןייק

 .טלעוו יד יו

 ךַאמ ,ןַײרַא רעטַאעט ןיא ךיִז וצ לדיימ סָאד טָא םוקַאב ךיא ןעוו ---

 ןופ םענייא וצ ןַאטעג גָאז ַא ?צעג טָאה --- ,ענַאדַאמירּפ ַא רַאפ יז ךיא

 ?יז טניד גװ ,זרָאװעג ריווועג וטסָאװ רשפא --- ,ןטָאירטַאּפ ענַײז

 ,טניד יז גװ --- טרעפטנעעג רענעי םיא טָאה -- ?היפיפי יד טָא ---

 .רע טסייה בלַאװש .ךיא ןעק ןריא רעדורב םעד רָאנ .טשינ ךיא סייוו

 -רַאפ וצ ןרַאניצ םורַא טגָארט ,קינרַאגיצ ַא זיא רע .בלַאװש קיציא-םייח

 .ןפיוק

 ךָאד בָאה ךיא ,שטַײטס ?ףוצרּפ ןטיור טימ ךלָאי רענעי ַא טָא ---

 ,רעטַאעט ןופ ןפרַאװעגסױרַא ןוא טשטַאפענסױא ךָאו ענעי טשרע םיא

 יד ןַײז דככמ ןוא ןסילוק יד רעטניח ןכירק עכט יד ןבָאה טשינ לָאז רע

 .ןליּפש םָאד ןבאה ןעניז ןיא ףרַאד עמ תעכ ,ךעלטערַאגיפ טימ סעטירטקא

 ריא ןַא; סיוא סָאד טמוק ,אברדא ?םיוא סָאד טכַאמ עשז סָאװ ---

 .ןַאט דער ַא םיא טימ ךיא ןַאק ,טליוו ריא ביוא .עטנַאקַאב עטלַא ןיוש טַײז

 ,ןטסעמנַא ןסייה טשינ ךיז לָאז רע זַא ,ױזַא דָאנ ,דער ,יתיתכהמ ---

 ?ריד וצ טדייר עמ סָאװ ,טטייטשראפ וד

 ?גנַארד ַא סעּפע ךיא ןיב :סָאו ?טשינ יײטשרַאפ ךיא ,ןעד סָאוװ ---

 יז טָאה טלַאמעד) בלַאװש אטעירנעה זיא סעומש ןקיזָאד םעד רָאנ

 .םיהַא רָאטקעריד םוצ ןרָאװעװ טכַארבעג (?טנעי טושּפ ןפייהעג ךָאנ

 "עג םָאה רע סָאװ ,שטעּפ יד ךָאנ טָאה ,בלַאװש קיציא-םייח ,רעדורב ריא

 רעורפוצ ףֵא טָאה ,ןלעטשוצנַײא טָאהעג ארומ ,רָאטקעריד םענופ טּפָאכ

 .ןסיורד ןיא ןבילבעג רע זיא ןיילַא ןוא ,רעטסעווש ןַײז טקישעג

 -פיוא רָאטקעריד רעד יז טָאה ,ףָאלש ןכָאנ גָאטַאב ןעוועג זיא סָאד

 ןָאק יז .טלָאװעג טשינ יז טָאה ,ןציז ןטעבעג ןוא רעסעוװורָאב ַא ןעמונעג
 ,טמירַאב ךיז יז טָאה ??יז טניד וו, :טגערפעג יז רע טָאה .,ןײטשַאב
 טמענ לפיוו, ."עגנירג ַא ןוא עטוג א, ,עלעטש עטוג ַא רעייז טָאה יז זַא

 ורַאפ .שעוו ץוחַא טָאנַאמ א ןדלינ ןצפוט ?כה-ךס יז טמענ ןעמענ "?יז

 לָאמַא טַײז רעד ןופ וצ ריא טלַאפ טנַײה ,ןדליג ןעצ ץוחַא יז טָאה שעוו

 .ןביז עלַא לָאמא ןוא סקעז לָאמַא ןוא ריַת

 ?םענייאניא סָאד טכַאמ עשז ?פיוו ---

 .טנכערַאב ---

 .ןכוז .ןביוהעגפיוא ךיז טָאה סיפ עסעװרָאב יד טימ רָאטקעריד רעד

 ,סָאװ ,ןבעגעג גערפ ַא יז טָאה רע .ריּפַאּפ ?קיטש ַא טימ טפיטשַײלב א

 א רעקיצפופ ַא הליחתכל רָאפ ריא טגייל עמ ןעוו ,לשמל ,ןעוועג טלָאוו
 -עג רענייש ַא זיא .רעקיצפופ- ַא זַא ,טגָאזעג ףיורעד םיא יז טָאה ?טַאנָאמ
 | ?טעברַא ןַא רַאפ סָאװ --- רעבָא ךיז טדנעוו סע ,טלַאה
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 ?ךַײא ןעמ טפור ױזַא יו .רעטַאעט ןליּפש רָאנ ,טעברַא םוש ןייק ---
 ?רעדורב ןַײמ טימ ךימ ?זדנוא ןעמעוו ---
 ,ןייֵלַא ךַײא ,ךַײא ,ןיינ ---

 ןעמָאנ ןעילימַאפ ןַײמ ןוא ?טנעי ןעמ טפור ךדימ ?ןייֵלַא דימ ---
 ,בלַאוװש זיא

 -עידנעה ..?לטנע -- ?לטנעי ןעמָאנ א רַאפ סָאװ !עפ ?לטנעי ---
 ?רעדורב ַא ריא טגָאז ,טָאה ריא .בלאוש ַאטעירנעה .רענעש ליפ זיא ַאט
 ?רעדורב רעַײא זיא גוװ

 .ריט רעד ַאב ָאד טָא ,ןסיורד ןיא זיא רע ---

 םעב ךיא זַא ,םיא טנָאז ,רימ וצ רעהַא ןַײרַא םיא טקיש ,,,?8א ---
 .ןעמוקכרוד םיא טימ ַאד ןיוש ןלעוו רימ .ןעמוקנַײרַא לָאז רע ,םיא

 קיצפופ לטיּפַאק

 בלַאװש קיציא-םייח

 ,טניימענ ,תועט ןסיורג א טאהעג טָאה לצעג ןב לצעג רָאטקעריד רעד
 בלַאװש קיציא-םייח .ןעמוקכרוד ךיג יױזַא רעדורב סלטנעי טימ טעוװ רע זַא
 םיא ןעמ ןָאק גנירג ױזַא טשינ סָאו ,שפנ ַא רַאפ ןזיווענסיױרַא ךיז טָאה
 -ןטערַאניצ םעד טָאה סע :הרצ ַא ךָאנ ןעוועג זיא וצרעד ןוא ,ןסַײבנַײא
 ךיא ןַא ,איבנ ַא טַײז טייג ,רעטַאעט םוצ ןניוצעג ןָא דימת ןֹופ רעגנערמ
 טציז בלאווש קיציא-םייח ןקיסיפצרוק ןוא ןקיכַײבבַארג ןקיזָאד םעד טָא

 טכַײל םינּפ ןטיור םעד טָא ןיא זַא ,טפערט טייג !טסיַטרַא ןַא ןגרָאברַאפ

 ,קיזומ ךָאנ ,רעטאעט ךָאנ סיוא טיינ סָאו ,המשנ עלעדייא ןַא ּפִא דיז
 -ןטערַאניצ רעד טָא טָאה טסיזמוא טשינ ..,!ןייש זיא סָאװ ,ץלַא ךָאנ ןוא
 יד טקנעשענקעװַא ,ןסילוק יד רעטניה טקייוענ ךיז קידנעטש .רענערט

 ךייטש ןזָאפ םיא לָאז עמ ,ךעלטערַאניצ קילדנעצ ןטצעל םעד ןרָאיטקא
 רָאנ ןָאק עמ ,רעטַאעט טליּפש עמ יו ,ןטַײװרעדנופ קוק ַא ןּפַאכ שטָאכ

 זצַאשּפָא ןעמ רָאט לָאמעלַא טשינ ןוא ,ןסיוו טשינ המשנ סנשטנעמ ןייק
 .םיִנּפ ןכַאנ ןשטנעמ א

 ןב ?לצעג רָאטקעריד םענופ טרעהרעד טָאה בלַאװש קיציא-םייח זַא
 :טגָאזעג ךיז רע טָאה ,רעטסעווש ןַײז ןופ טגנַאלרַאפ עמ סָאוװ ,לצענ

 ץראה ַא טימ ןעמונעגנַא ךיז טָאה רע ןוא ,.,?טַײצ יד ןעמוקעג זיא דניצַא,
 טיג יאנת םעד טימ, :טקנוּפ ןברַאה ַא טלעטשענקעװַא םיא טָאהי ןוא
 רַאפ וצ םיא טמענ רע ביוא ,עסירטקַא ןַא רַאפ רדעטסעווש יד פא םיא רע
 | וה - ,"רָאיטקַא ןַא
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 ?םינּפ ַאזַא טימ ריא טנעז רָאיטקַא ןַא רַאפ סָאװ ---

 יא טשינ טָאה םיא ,ןצרַאה ןיא ןסירעגּפָא ךיז טָאה ןקיציא-םייח

 אב יװ ןגױא ןוא "דנובַאנַאװא ַא ןופ םינּפ א טָאה רע זַא ,טגָאזעג רענ

 וָאטעג גערפ ַא ןוא ּפָארַא ןניוא יד טזָאלענּפַארַא רע טָאה .ןלזנ-דרעפ ַא

 ,ליטש

 ?ןעד ךיא בָאה םינּפ ַא רַאפ סאו

 ,סָאװ טשינ ןייֵלַא סייוו ךיא ...א ןופ םיִנּפ ַא ---

 ;טצפיזעגּפָא טָאה בלַאווש טיציא-םייח

 ךימ ךָאד טעװ עמ ?עניב רעד ףיוא סיױרַא ױזַא ןעד ךיא יג ---

 יד ןפיוא ןגיוא יד ןביוהענפיוא טָאה רענערטיןטערַאניצ רעד) ןרימירג

 בָאה ךיא ?ןכַאז יד ןיא רָאלק טשינ ןיב ךיא ,טניימ ריא --- (רָאטקער

 ,ךיוא טליּפשענ לָאמא ןיוׂש

 ?טליּפשעג ריא טָאה ווו ---

 "עג ךיא בָאה רעליּפש-םירוּפ יד טימ ?טליּפשעג ךיא בָאה ףװ ---

 זָאל ונֵא ,םירוּפ טמוק סע זַא ,ךיוא טנַײח ליּפש ךיא ,טסייה סָאד ,טליּפש

 | !ךיא יװ ,ןמה ַאזַא ןבעג ןוװרּפ רעצעמע

 "קעריד רעד רָאנ .ןדנֹוצעגנָא ךיז ובָאה ןגיוא עשינלונ טקיציא-םייח

 | ךינ רעד ףיוא רעביא םיא טגַאלש לצענ רָאט

 סָאו ךאבמערט ןטימ ןוא ,ונ .ןַײז רעייז ןָאק סע ,ןַײז ןָאק עס ---

 ?ןַײז טעוװ

 יד טימ ךיוב ןבַארנ םענענייא ןַײז ףיוא קוק ַא טּפַאכ קיציא-םייח

 | ,סיפ עצרוק
 סייו ךיא ,טניימ ריא ,ןעוצנַײא ,ןדניברעטנוא ךימ ךיא לעוו --

 ,ענענייא סָאד ןסילוק יד רעטניהח ךַײא אב ןעזעג בָאה ךיא ?טשינרַאג ןיוש

 ...רעליּפש-םירוּפ זדנוא אב סָאוו

 עמ סָאו ,השעמ יד ןָא טשינ טייטש לצענ ןב ?צענ רָאטקעריד רעד
 רע טגָאלש ,רעליּפש-םירוּפ וצ רעטַאעש ןַײז ןֹופ ןסילוק יד טכַײלגרַאֿפ

 :רעביא םיא

 ?ןָאט ריא טעוו סָאװ ךַארּפש רעד טימ ןוא ---

 ,ןשטנעמ עלא ַאב יוװ ,ךַארּפש ַא ןיא רימ ַאב ,ךיז טכַאד ---

 - .ןפַײפ טשינ שטָאכ טלָאז ריא ,ױזַא ךַײא ךיז טכַאד סע --

 ?ןעד ףַײפ ךיא ?טמַײפ רעוו ---

 | ?ךיא ?טפַײּפ ןעד רעוו ---

 -םיֹוא ךיז טָאה דעגערט-ןטערַאגיצ רעד) ךיז טעּפעשט ריא טָאלג ---

 .קרַאטש ןוא טנוזעג רימ עשז טַײז ,(םינּפ טיור קידארומ ַא טימ ןביוהעג

 רעטסעווש ןַײמ ךַײא ןיא ,רָאיטקַא ןַא רַאפ טשינ ךַײא גיוט ךיא דלַאביוו

 ,עסירטקַא ןייק טשינ
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 ?צעג ןב לצעג רָאטקעריד רעד .ךַאז ןייק ןפלָאהעג טשינ טָאה סע
 -ענ טָאה רע ןוא ,עסירטקַא ןַא רַאפ רעטסעווש | ןַײז טלָאװעג רעייז טָאה
 רע ןוא ,רעגערטד ןטערַאניז םעד רעדורב ריא טימ יז ןעמעננַײרַא טזומ
 -עירנעה אלימ ,ריטפמ אנ עכיל ,טגָאז עמ יו ,ייז טימ טפיוקעג דיז טָאה
 רצ ןטייקיעפ ערעדנוזַאב ןייק דיג ױזַא ןזיװַאבסױרַא טשינ טָאה יז זַא ,ַאט
 -עג טשינ ךיוא ךָאנ יז טָאה עמיטש עטליּפשעגסיױא ןייק ןוא ,עניב רעד
 רעשיטעטסעיַאמ ַא טימ עילַאט עקיטכערּפ ַא, שטָאכ יז טָאה -- ,סַאה
 ?קינרַאגיצ רעד טָא יו ,ץלָאה קימש ַאזַא טימ ןעמ טוט סָאװ רעבָא ."רוגיפ
 טמענ זיא ,רעטַאעט ןיא טסיטַאטס ַא ,םלוג ַא ןַײז ןלעוו שטָאכ רע טלָאװ
 בילוצ ךָאוו ַא ןדלוג ןעצ יד ןטרָאד ןטסָאק רע טעוו ,קעדאק רעד םיא
 רעד ףיוא אקווד ,דומע םוצ אקווד רעבָא םיא סע טיצ .רעטסעווש רעד
 טוט סָאװ רָאנ ,סעלַאר עשינַארפ עמַאס ,עטסעב יד ןיא אקווד ןוא עניב
 טַײצ עטצעל יד ןענַײז ןטפעשעג סלצעג ןב לצעג ?הסנרּפ בילוצ טשינ ןעמ
 טימ םיא ּפעלש שטָאכ ,רעטַאעט ןיא טשינ טייג םלוע רעד .דרע רעד ןיא
 ַאזַא טימ ,בֿלַאװש אטעירנעה יוװ ,עסירטקַא ַאזַא דלַאביװ ןוא .דלַאװעג
 ןטכיררַאפ טשינ טעוװ "רוניפ רעשיטעטסעיַאמ ַאזַא ןוא עילַאט עקיטכערּפ,
 ,..טלעוו רעד ףיוא טָאג ןייק ַאטשינ זיא'ס זַא ,ןמיס ַא זיא ,טפעשעג סָאד

 ,ןסנַאנא ןקורדּפָא טזַאלעג טָאה ןוא לצעג ןב לצעג טגָאזעג טָאה ױזַא
 סָאנעוב ןופ ןירעגניז עטמירַאב ַא םיא וצ ןרָאפ וצ טמוק ןכיגניא זַא,
 רעד ..."טלעוו עצנַאנ יד טרעבױצַאב רוניפ ריא טימ טָאה סָאװ ,סעריַײא
 יפעטשוצסיורַא טסַאּפעג טשינ ךָאנ םיא טָאה בלַאװש אאמעירנעה ןעמַאנ
 א טימ ןעג;ַאנעגמורַא ןטכענ טשרע זיא סָאװ בלַאװש רעדורב ןרעביא
 טכַארטעגוצ לצעג טָאה "םערַײא-סָאנעוב , טָאטש יד ןוא .ןראגיצ לטסעט
 .ָאטשינ ןיוש זיא ןופרעד סרעטַײװ ןייק פַײוװ ,ראפרעד רָאנ

 ןַא רַאֿפ ןעטעירנעה ןכַאמ ןעמונעג ןעמ טָאה טַײצ רעבלעז רעד ןיא
 רָאּפ ַא ןענניזרעביא ,סעלָאר ןרידוטשנַײא ,ןירעגניז ַא רַאפ ןוא עסירטקַא
 ןוא --- ,ןטעלּפוק עקיטַײדיײװוצ עכעלמע טנרעלעגסיוא ,רעדיל עװַאברַאקכ
 לָאז'ס ,ױזַא ךיז ןָאטנָא לכש םעד טנרעלעגסיוא יז ןעמ טָאה רקיע רעד
 ןוא ...טעקַאנ טשינ ןוא טעקַאנ אי ,ןָאטעגנָא טשינ ןוא ןַאטעגנַא ַאי ןַײז
 -ןפ ַאזַא טכַאמעג יז טָאה ,ענעצס רעד ףיוא טזָאלעגסױרַא יז טָאה עמ זַא
 ןוא "!עלעבלעוװש , :ןנירשעג עקרָאילַאנ רעד ןופ ריא וצ טָאה עמ זַא ,רָאר

 עװַאקסַאל .עכלעזַא ךָאנ ןוא "!לקיטָאק, ןוא "!עפעצעק, ןוא ?!עלעגייפ
 יו רעטיירב ןעוועג ,תחנ ןבילקעג טָאה לצעג רָאטקעריד רעד ..,ןעמענ
 .רעגנעל

 טַאהעג בלַאװש קיציא-םייח רעדורב ריא ןופ רע טָאה רעבָא רַאפרעד

 -וב רעד פַא ןזָאלוצפױרַא סעכלעזַא םשה-לוליח אי ,ןרָאי עענעטינשעגּפָא
 םיא טימ ןעוועג ןענַײז עלַא ןוא ,עּפורט רעד וצ טגָאזעג רע טָאה --- ?ענ
 .ןענַאטשרַאפנַײא
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 "ענ ןצנַאנניא טשינ ןעוועג ןענַײז ייז זַא ,ןקרעמַאב רעבָא ןזומ רימ

 טָאה ןוא סייוש ןקיטולב ןטימ טעוװערָאהעג טָאה קיציא-םייח ,טכער

 ןעמוקעגסיורַא זיא יז ,ַײא .רעסַאוװ ַא יוװ ,קינייוװסיוא טנעקעג עלָאר ןַײז
 ,"ליומ םענופ בלַאק ַא ַאב יװ טשטיינקעצ , ,ןגָאז ןרָאומקַא יד יו ,םיא ַאב
 -עשט טנַײה ?קידלוש רע זיא סָאװ ,ךַארּפשסיױא ןַא ַאזַא םיא ַאב זיא ---

 ןיא סָאװ .טייג רע יױזַא יו ןוא טייטש דע ױזַא יו ,םיא וצ ךיז ייז ןעפ

 -עג ןופ גנַאג ַאזַא םיא ַאב זיא'ק זַא ,רעייז ךַײא טעב ךיא ,קידלוש רע

 יַארט עקרַאטש עמַאס יד ןיא קרַאטש ךיז רע טליפ רעבָא רַאפרעד ?ןריוב
 רעדָא ,ןאריט ַא ,עשר ַא ןליּפש וצ סיוא םיא טמוק סע זַא ,סעֶלָאר עשיז

 ןָא םיא ךיז ןסינ ןניוא עשינלזנ יד .ךעלרעפעג רע ןיא ,טידנַאב ַא ױזַא
 טעז סָאװ ,םינּפ עטיור סָאד ןוא ,ןלזנ-דלעפ ןתמא ןַא ַאב יוװ ,טולב טימ

 -מוא טשינ ,ךעלקערש טרעוו ,"דנובַאנַאװת ַא ַאב יו ,דימת םיא ַאב סיוא

 תעב ,ןענמה ןופ עלָאר רעד ןיא גלָאפרעד ַאזַא ןבָאה רע טנעלפ טסיז

 ,סרעליּפש-םירוּפ יד טימ ,טכַאדענ טנַײה טשינ ,טליּפשעג ךָאנ טָאה רע

 קיצפופ ןוא זייא לטיּפַאק

 ענַאדַאמירּפ רעד ףױא םינלעב ךס ַא

 ,ןבעל'כ ,זיא בלַאװש קיציא-םייח .קילנ ןבָאה ןעמ ףרַאד גנידצלַא וצ

 ךס ַא -- ךס ַא טלעוו רעד ףיוא ןַאראפ ,קינַארט רעטכעלש ַאזַא טשינ רָאג
 ןענַײז ייז זַא ,ןעניימ סָאװ ,עבלעזַא רעקימָאק ןאראפ .םיא ןופ ערענרע

 -ענסיוא ןענַײז ייז זַא ,ןעניימ סָאװ ,רעקיגַארט ןוא ,רעקינַארט עטוג ץנַאנ

 .גנַאג א טײג סע ,טשינרַאנ ןגעווטסעדנופ ןוא -- רעקימָאק עטנכייצ

 "םייה טגָאז יוזַא ,"ןרעוו ןריובענ טשינרָאנ ןעמ לָאז ?זמ ןָא ,ריא טרעה,
 "םד םיא ןענַײז ןרָאיטקַא יד ןנעלָאק ענַײז זַא ,סייוו רע .ןייֵלַא קיציא
 ןכַאל ייז ,רעסַאו ?לםפעל ַא ןיא ןעקנירטרעד ןענַאק םיא ןלָאז ייז ,םיאנוש

 -עלק , ןוא ,"קינדימאלה , ןוא ,"גנַארד, ןוא ,"דלָאי, םיא ןפור ,םיא ןופ

 ֿפָאז סָאװ ,רענייא ָאטשינ ,ןשינעמענוצ עקידנצעלנ עכלעזַא ךָאנ ןוא "?צ
 ןופ רָאטקעריד רעד טנַײפ םיא טָאה עלַא ןופ רעמ רָאנ .ןבָאה ביל םיִא

 ,רעטַאעט ןשידִיי רענרעטמעל

 טימ טּפאכעגסױרַא לצעג ןב לצעג רָאטקעריד רעד ךיז טָאה לָאמנייא
 ;ןניוא יד ןיא ןקיציא-םייח רַאפ טרָאװ ַא

 .רעדורב ןוא רעטסעוװש ענענייא ?סָאװ ךיז טכַאד !קידריווקרעמ ---
 ביל ךיא בָאה ןעטעירנעה ןנעווטסעדנופ ןוא .טַאהעג ייז טָאה עמַאמ ןייא)

 ...!ןקוקנֶא טשינ ךיא ןָאק ,דנובַאנַאװ םעד טָא ,םיא ןוא ,תויח סָאד
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 ןיֹוש סייוו רע .טפרַאדאב טשינ רעמ טָאה בלַאװש קיציא-םייח
 ןֹופ ןטלַאה ,ןרָאיטקַא עקירעביא עֶלַא יד יוװ ,רָאטקעריד רעד זַא ,גנַאֿפ

 רע טקוק אמעט יאהמ עקַאט ןוא ,םיא ןופ יו רעמ ךס ַא רעטסעווש ןַײז

 ,קידנעטשנַא ןריפפיוא ךיז לָאז אטעירנעה זַא ,גנוטכא טיג ,ןגיוא ןביז טימ

 -םיורַא יז געמ םוקילבוּפ ןרָאפ זַא ,ןסייהעג טָאה סָאד .דניק שימַײל א יו

 ןוא ןעגנירּפש ןוא ןצנַאט יז געמ עניב רעד ףיוא ,עטעקַאנ ַא וליפַא ןטעדט

 -ורב א רע זיא ףיורעד !סַאזַא ?-- רעטַײװ ןוא ,זַײװרענעגושב ךיז ןכערב

 -עג ןבָאה סָאד ,,,"רעַײרטעג ַא וצ ןיוש, ,רעדורב רעַײרטעג ַא ןוא ,רעד

 וצ ןבעגעג םיא רע טָאה ,טסּוװעג טשינ טָאה סע רעוו ןוא ,עלַא טסויז

 ןקיזָאד םעד טָא ַאב די ַא , ,ןטנעצ ַא ןגָאזרַאפ לָאז רענעי זַא ,יױזַא ןסיוו

 .+ !גָאט ןקיטנַײה ןרַאדּפִא םיא נעמ יז ,רעכערבנייב

 טשינ ייז טָאה סע ןוא ,ןרָאיטקַא הרבח טסעומשעג ןבָאה ױזַא טָא

 "קעריד ןזיב רָאיטקַא ןטצעל םענופ ,עלַא זַא ,ןגעווטסעדנופ ןטלאהענּפא

 -עירנעה ענַאדַאמירּפ רעד וצ ןעלכיימשוצ ךיז ןלָאז ,לצעג ןב ?לצענ רָאט

 ,בלַאוװש ַאמ

 -רּפ עקידרעֶורפ יד .ענַאדַאמירּפ ןיוש זיא בלַאװש ַאטעירנעה ,ָאו

 יֹּפִא קיטיײװצרַאה טימ ןוא ןויזב טימ טוומענ ךעבענ ריא טָאה ענַאדַאמ

 וופ רענעש ןיא בלַאװש ַאטעירנעה לַײװ ,רַאפרעד רָאנ ץַאלּפ ריא ןטערט

 -עב ךיוא יז טליּפש ןליּפש ןוא רעסעב ליפ ענעי טגניז ןעגניז שטָאב ,ריא

 טנַײה טליּפש םינּפ ןייש ַא ?ןָאט ןעמ לָאז סָאװ רָאנ .ךרע זַא ןַא ראל ,רעכ

 טלעװ ַאזַא ,עלַאר עטסערג יד ,ןעמ טגָאז ,זירַאּפ ןיא ןליפַא ,םוטעמוא

 ,ןבַאמ וצ טשינ. ןרָאוװעג

 בלַאװש אטעירנעה רעדַא ,?טנעי רעזדנוא ,ןיא השעמ יד יו רָאנ

 רָאג ןיא'ס ןוא ,גרעבמעל ןיא רעטַאעט ןשידִיי ןופ ענַאדַאמירּפ ןיוש ןיא

 -יגרַאפ ,השקשינ ,ךיז טגעמ ריא ,לטנעי עקילַאמט יד ןענעקרעד וצ טשינ

 -םיורטש טימ עמַאנַאּפ עטכע ןַא ,טגארט יז טוה א רַאפ סָאװ ,ןקוקנָא ןענ

 ןטלַאה ןוא .עתמא עקַאט רָאנ ,הלילח ,עטריטימיא ןייק טשינ .ןרעדעט

 יז טמוקַאב ןסיפענעב עריא הַא ,ןיסעצנירּפ עטכע ןַא יוװ ךיז יז טלאה

 עקַאט רָאנ ,ןיינ -- ,ןטַײצ עטשרע יד ןיא יװ ,ןצנַארַאמ ןייק טשינ ןיוש

 ןוא ,ןדלוג קיצנַאװצ טרעוװו םעד ןבָאה סָאװ ,ןעקנַאשעג ,שממ תונתמ

 זַא ,הרבס ַא ?קיסַײרד עֶלַא טשינ סָאװרַאפ ןוא ,ןדלוג קיצנאוװצ ןוא ףנימ

 טגָארט ןוא יז טנידַאב סָאװ ,לדיימטסניד ַא ראג ןיוש טלַאה ַאטעירנעה

 .ןַײרַא רעטַאעט ןיא בָארעדרַאג יד ךָאנ ריא

 םענייאניא קעװַא ַאטעירנעה ךיז טלעטש ,טשינ טעז רענייק זַא ,תמא

 ,טערג עצנַאג םאד םיוא טסערּפ ןוא רעביא טשַאו ןוא ?דיימטסניד ןטימ

 ןלַאפרַאפ זיא ןעטעירנעה ַאב ,השעמ ַא טכַאמענ ךיז טָאה סע ,תמא

 םעד עדייב טַאהעג ןבָאה סָאװ ,עקטעזימעש ַא טימ ?רענלעק א ןרָאװעג

 -עג ענַאדַאמירּפ רעזדנוא טָאה .ןיורק ןבלאהרעדנא יז רעמ טשינ טרעוו
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 סיֹורַא ןיא'ס ןוא ,יז טעבננַאב ױ וי ,פדיימטסניד ןפיוא דלטוועג א טכאמ

 ףיוא סנייא דובכ ןייק טנייפעג טשינ ןבָאה עדייב יד .לַאדנַאקס ַא ןופרעד
 ןיא יז זַא ,?דיימטסניד םעד ןפרַאװעגנסיוא טָאה אטעירנעה ;ערעדנַא םָאד

 -טסניד םעד טָאד טָאח ,בלַאװש רעדורב ריא טימ עטתנתוחפ עטנעאנ וצ 4

 רע ךָאנ ןעטעירנעה ןפראוװעגסיױא טָאה יז ןֹוא ןסָארדרַאפ קרַאטש לדוומ

 סָאװ ,קילג א .שטעפ וצ ןעננַאנרעד טשינ רעוש זיא סע - ןכַאז ערעג

 סָאד ןזַא ,טזַאלענסיױוא ךיז טָאה סע ןוא רעדורב רעד ןעמוקעגנַא זיא'פ

 ,בלַאװש ַאב ,םיא אב רָאנ ןענַײז ?טעזימעש ןטימ לרענלעק ענעלַאפראפ
 ?ןיהַא ייז ןעמוק יוװ ,ןטָאנ יד ןשיווצ ןוא סעלַאר ענעבירשענרעביא ןשיווצ

 !רָאי רעצראווש רעד ייז טפייוו
 יכָאנ ןעמונענ בלאווש ךיז טָאה ,טנייוװעצ ?דיימטסניד סָאד דיז טָאה

 טאה ?טרעמכַאיעצ ןענירד ןטימ ןיא ,םעצולּפ ךיז יז טָאה סָאװ ,ןנעדפ

 ףיוא טנַאז ענַײז רע:סעווש יד סָאװו ,טלייצרעד ל?דיימטסניד סָאד םיא
 -םייח רעקילַאמַא רעד טּפַאכעגפיױא ןבלַאװש רעזדנוא ןיא ךיז טָאה ...םיא

 ...טָאה רע ןוא קיציוג
 .שינעגַײװשליטש א טימ ענעצס עקיזַאד יד ַײברַאפ ןעייג ריס !ןיינ

 ?ךיז ןשיווצ ןבעל ןטטיטרַא ױזַא יז ,ןָא סָאד טייג ןעמעוו

 סיצפופ ןוא ייווצ לטיּפַאק

 קיטילָאּפ- ןסילוק - יד - רעטניה

 ."חיפת רעד ןופ םיא ןעמ טמענ ,בנג םעד ףרַאד עמ זַא
 -קעריד רעטמיראב רעד טצונעגנסיוא טָאה טרָאװכירּפש עקיזָאד סָאד

 ןפורענסױרַא טָאה רע ,לצעג ןב לצעג ,רעטַאעט רענרעבמעל םענופ ראט
 רע) בלַאװש קַאזיא רעדורב סענַאדַאמירּפ רעד ,"דנובַאנַאװ, םעד דיז וצ
 ןסָאלשרַאפ םיא טימ ךיז טָאה ןוא ,(קיציא-םייח טשינ רעמ ןיוש :סייה

 ךערפשענ ןעמיטניא ןננַאל ַא םיא טימ טאהעג ןוא רעמיצ ןיא ךיז ַאב
 .ןניוא ריפ רעטנוא

 רעד רַאפ טבױלענּפָא קרַאטש רעייז סעּפע גָאט םענעי טָאה בלַאוװש
 ןעמונעג ריא טָאה רע .טשעראקוב ןופ טסיטרַא ןגנוי םעד רעטסעווש
 +עכעלטנַײרפ סָאװ ןוא רעטנענ סָאװ ןטלַאה דיז ןעז לָאז יז זַא ,ןדערנַײא
 .קענש רעננוי ַא רָאנ ךָאנ זיא רע ולימַא שטָאכ ,ָאקסעלַאֿפַאר םעד טָא וצ

 ,ּפָאק םעד ןעיירדראפ םיא ףרַאד עמ ?אטעירנעה ,טסיײטשרַאֿפ וד |
 סאד טעװ --- ןרָאפקעװַא ןענַאד ןופ תוכמ ןענַאק לָאז רע ,קענש םעד
 טשינ ךימ וטפלאז -- טייקסטונ יד ויא סָאװ ,,ןעמעלא ןדנוא רַאפ םונ א
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 ןילַא וטספרַאד עקירעביא סָאד ןוא ...ןעזסױרַא וטסעוו רעטעּפש .ןגערפ

 ...טָאק ןיא עקּפעלק ַא טסָאה וד ביוא ,ןייטשרַאפ

 ענַאדַאמירּפ רעזדנוא :;טסיזמוא ןעװעג רעבָא זיא הרות סבלַאװש
 -לושמוא יד טימ רוחב ןקיזָאד םעד טָא וצ ךיז ןעמונעג רעירפ ךָאנ טָאד

 יז לַײװ טשינ ,רָאה עדנַאלב ענייש יד טימ ןוא ןגיוא עטכַארטרַאפ עקיד
 -נעה .סָארדרַאפ סיוא ,טושּפ רָאנ ,ןליּפש ןַײז ןופ טקיצטנַא ןעוועג ןזיא
 טָאה ,הרפכ יד ריא ךָאנ ןַײז ןלָאז עלַא זַא ,טניווועג זיא סָאװ ,ןעטעיר

 יו ךַײלנ ,ןטַײװרעדנופ ריא ןֹופ ךיז טלַאה רוחב רעד סָאװ ,ןפָארדרַאפ

 םע עכלעוו ,ןעלטימ עֶלַא טדנעװעגנָא יז טָאה .טשינרַאנ טקרעמאב רע

 -רַאפ לי יז סָאװ ,םעד ןפושיכרַאפ וצ ףיוא טייהנייש עדעי טנַאמראפ

 ןוא ןענניז ןייא ןיא ןַײלַאהעג ,םיא םורַא טיירדענ ךיז טָאה יז ...ןפושיכ

 -קסיּפ ןוא ךעלדנח ןוא ךעלענייא טכַאמענ םיא טָאה יז .ןצנַאט ןייא ןיא

 ןייא ןיא ןטלאהעגנ טָאה יז -- טשינ ףרַאד עמ יצ ,ףרַאד עמ יצ ,ךעל

 .טָאה יז דעלדנייצ עסַײוו עניילק ערעסַאװ ,םיא ןזַײװַאב וצ ידכב ,ןכַאל

 ַא ןיא זיומרעדעלפ ַא יװ ,טכיל םורָא גילפ ַא יו ,קינאה םורַא ןיב .ַא יו

 יד ןיא םיא טרירעמעשעג ןוא טעמושועג יז טָאה ,טנווָא-רעמוז ועמערַאװ

 !טסיזמוא ,טסיזמוא ,ןפרָאװעגסױרַא ןעוועג גנידצלַא רעבָא ןיא'ס ,ןניוא
 טימ ערפיטוּפ ןופ עטכישעג ע:לַא-עטלַא יד טרזחענרעביא יוװ ךיז טָאה סע

 לַײװ ,שמוח ןיא טלייצרעד טרעוו סע יו ,ךַאפנייא ױזַא טשינ רָאנ ,ןפסוי
 זיא ַאקסעלַאמַאר ןוא ,ערפיטופ ןעוועג טשינ ךָאד זיא בלאוש ַאטעירנעד

 : ..קידצה ףסוי ןעווענ טשיִנ

 זַא ,טריסערעטניארַאפ ןעוועג ןענַײז ,ָאקסעלַאפַאר ןייא רעסיוא עלַא
 -עדעי ןוא ,ןַאמָאר לקיטש ַא ןדנוברַאפ ךיז לָאז ?רָאּפ םעד טָא ןשיווצ

 :ןיימ רעדנוזַאב ַא טאהעג ַײברעד טָאה
 ,רָאלק רַאפ ןיוש סָאד ןסייוו רימ יוװ ,לצענ ןב ?צעג רָאטקעריד רעד

 -ַאמירּפ רעד ךרוד טלָאװעג טָאה רע :ןיימ ןייא רָאנ ַײברעד טָאהעג טָאה

 ,"טשערַאקוב ןופ רוחב םעד, רעטַאעט ןיא ךיז וצ ןראנרעכירַא ענַאד

 ...עסַאק רעד וצ הלונס ַא זיא סָאד לַײוװ

 ,ןעמונעג טעברַא רעד וצ ךיז טָאה ןיילַא ַאטעידנעה ענַאדַאמירּפ יד
 ענָאדַאמירּפ ענייש ַא סָאװ ,ןוַײװַאב ,טרָאּפס בילוצ רעמ ,ןנַאז ןָאק עמ

 ליפיוזַא הנושמ-התימ ַא ןַײא ןעמענ ריא ךָאנ !שטַײטס-שטַײטס , ,ןַאק
 טסייה ,סיוא טמוק סע ?!קענש ַאזַא ןעמוקַײב ןענעק טשינ יז לָאז ,ןדלאי

 ,ןעמערב ענעדַײז עריא טשינ ,ןניוא ענייש עריא טשינ ,יז טשינ זַא ,סע

 ריא .טשינ ,רוגיפ ריא טשינ ,עילַאט ריא טשינ ,רָאה ענעמלעז עריא טשינ

 יױזַא ףיוא םרעוו ןייק ןבָאה טשינרַאג ,טשיִנְרַאג ,ןרעדעפ עריא טשינ ,טוה

 ןעמונעג ריז יִז .טָאה ,.."!טלעװ קע ןיוש .ךָאד זיא ,ױזַא ךלַאביװ --- ?ליס
 . .טייקשירפ רעמ ךָאנ טימ טעברַא ריא וצ

 זיא םיא .;קוקסױרַא ןַײז יַײברעד ,טַאהעג טָאה בלַאװש רעדורב ריא
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 ןֿלָאז רעטסעווש ןַײז םורַא זַא ,טַײצ ןיוש .דודיש רעד טָא ןלעפעג טַָאלג
 א ןַײז ןרעהפיוא לָאז רע ןוא ןדלָאי עֶלַא יד טָא ןצנַאטמורַא ןרעהפיוא
 ַאטעירנעה זַא ,טַײצ ןיוש ,..רעכערבנייב ַא ןוא םניח-רמוש רעקידנעטש
 "ׁש ט א ב ר װ ד , אזַא םערָאװ ,עיטרַאּפ עקידנעטשנא ןַא ןכַאמ לָאז
 רעד ןלַאטנַײרַא טַארוקַא ןָאק ,זיא רעטסעווש ןַײז יו ,?מינּפ ןייש ַא טימ
 -וצ קרַאטש בֵלַאוש ךיז טָאה רעבירעד .טנעה ערעסָאװ ןיא סייוו חור
 פםיב א םיא וצ טפיוקעגנַײא ךיז ,ןַאמצלַאה רָאטקעריד םוצ םדוק טּפעלקעג
 זיא ןעמ ןוא -- סעמערַאװ ןטסיזמוא ןַא ךרוד ?סיב ַא ןוא הפינח דרוד
 .תחא שפנ ןרָאװעג

 ןוא ,ןעמונעג םענייאניא עלַא ייז יו ,נולק ױזַא זיא סָאװ ,ןַאמצלָאה
 טאה ןוא ,ךיז טוט ָאד סָאװ ,ןעזעג טוג ץנַאג טָאה ,רעגילק ךָאנ רשפא
 6 טאהעג טָאה רעד זַא ,הרבס ַא ,ענירטניא רעצנַאג רעד ןופ טכַאלעג
 וצ "ןעילאמכרעכירַא טלָאװעג טָאה רע .ןעמעלַא ייז ןופ קוק ןרעטַײוװ
 ףאנ טימ בלַאוװש רעדורב ריא טימ ענַאדַאמירּפ ענייש עקיזָאד יד דיז
 -רַאֿפ ?טשינ סָאװרַאֿפ ,.רעטַאעט סלצעג ןב ?צעג ןופ "םיררושמ , רַאּפ א
 -פעהַאב ענַײז אב ,"לקעלפ ןב ?קָאי , רעד טָא ,ןבַײלב טשינ רע לָאז סאו
 םעד ןגָאזסױא ןיוש רימָאל --- ןַאמצלָאה רעזדנוא טָאה בנַא ןוא ,..?סרעפ
 -- ןײֿלַא ןעטעירנעה ףיוא קוקסורַא לקיטש ַא טָאהעג -- תמא ןצנַאנ
 טימ ןוא ,סע טסייה ןַאמצלָאה וצ םיא וצ ןעניווועגוצ ךיז יז טעוװ רעמַאט
 רוחב ןייק קיבייא ךָאד טעוװ רע .,..?השעמ ַא ףיוא אישק ַא -- םַײצ רעד
 ַאד ןיא ,ךעלבליק ?סיב ַא טציא יז ןיא רעמָאט ,ַײא ...ןבַײלברַאפ טשינ
 "יוו ןוא ,?סיפענעב ַא לָאמַאכָאנ ןוא ,עלהנתמ ַא ,לסיפענעב ַא, :הצע ןַא
 ןיא חור ַא --- סָאװרַאפ ןַײז רָאנ לָאז'ס ,רקיע רעד ,עלהנתמ ַא לָאמַארעד
 ,..!ןַײרַא ןטַאט סטלעג

 -ענ ןיא ןוא ןַאמצלָאה רָאטקעריד רעזדנוא טכַארטעג ךיז טָאה ױזַא
 -ַאר ןַײז וצ ךעלדנח טכַאמ היפהפי עקיזָאד יד סָאװ ,ןדירפוצ טסכעה ןעוו
 סָאװרַאֿפ :ךַאז ןייא ןייטשרַאפ טנַאקעג טשינרָאג רָאנ טָאה רע .ַאקסעלַאפ
 טסעידנעה ענַאדַאמירּפ רעד ןופ ,"טָאי , רעשירַאנ רעד טָא ,רע טפיולטנש
 םעד ןיא ,ָאד טָא ןרָאװעג םיא טימ ?5כ2ב סָאד זיא סָאװ ןוא ,,.?בלַאווש
 יו סעּפע סיוא טעז ןוא ךיז ןיא טפיטרַאפ ױזַא זיא רע סָאװ ,גרעבמעל
 ..ללָאמעלא יװ רעמ טגרָאזרַאפ
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 היצפופ ןוא ַײרד לטיּפַאק

 קַאוָאק עלערנַײרב

 ןרט ןַײז טימ ןעמוקעג זיא ןַאמצלָאה זַא ,טכַאנרעדּפַא ןטשרע םעד

 -ַאעט ןיא לצעג ןב ?צעג ַאב גרעבמעל ןיא ןלָארטסַאנ עטשרע יד ןליּפש עּפ

 ןקירעדינ ןֹופ רוגיפ עכעלטנעק ַא ןסילוק יד רעטניה ןעזרעד רע טָאה ,רעמ

 ךאנ ןענַײז רעטַאעפ ןשידִיי רעגרעכמעל ןופ ןסילוק יד יו יוזַא ןוא ,סקגיו

 קיכיור ןייא ץֹוחַא) ערטקעלע טימ טכַײלַאב טשינ ,ןעמ טגַאז ,םויח דע

 -עג ךיג ױזַא טשינ רע טָאה ,(תושפנ-תנכס טימ טעדַאשטמ סָאװ ,?8מעל

 ןעק רע ןַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה טונימ ַא .זיא סָאד רעוו ,ןפערט טנַאק

 "שנעק יד רָאנ .סיוא םיא ךיז שזַײװ סע זַא ,טניימעג רע טָאה טונימ א .יז

 ַא טנפעעג טָאה ,רעטנענ לסיב ַא םיא וצ ןעגנַאנענוצ ןיא רוניפ עכעפ

 זיא ,טנעקרעד ךיוא םיא טָאה יז זַא ,ןמיס ַא .ןכַאל וצ ףיוא ?יומ סיורג

 -נורּפשעגּפָא ןוא טקוקעגנַײא טוג ךיז ,רעטנענ רָאנ ריא וצ ןעגנַאנעגוצ רע

 .  :קירוצ ןעג

 ,..1 ?קַאזָאק עלעדנַײרב

 ...1 ?ךַאמצָאה
 ייו ,,,טנַאקַאב ןענַײז רימ זַא ,ןסיוו טשינ רענייק זָאל ..,,ש-שדש ---

 יו רעטיירב ןרָאװעג רימ ךָאד טנעז ריא ?ךַײא טימ זיא סָאװ ,רימ ןיא

 ןוא ?גנַאל ןיוש ?לקעלפ ןב ?קָאי םעד טָא ַאב ,ָאד טָא טניד ריא !רעגנעֿפ

 -װָארומ ריאמ-םולש רזממ רעד ןוא ?קַאּפושטש רעזדנוא ץעגרע זיא גוז

 ..!גָאט ןייא ןיא עדייב ייז ףיוא ןעמוק לָאז ערעילַאכ ַא ?קישט

 ַא ,קַאזַאק עלעדנַײרב טסייה סָאװ ,רוניפ יד םיא טָאה --- !ןמָא --

 ןוא ,ןעגנולקעג טָאה לקעלג סָאד לַײװ ןוא ,רעטכעלעג ַא טימ ןָאטעג גאז

 ןבירטעג טָאה רעסישזער רעד ןוא ןבילקעג ךיז ןבָאה ןטסיטרַא הרבח

 םערָאװ ,גנַאהרָאפ יד ןבייהפיוא טַײצ ןיוש זיא'ס זַא ,ןקַאנ ןוא זדֿלַאה

 ךיז ייווצ עקיזָאד יד ןבָאה ,רעמַאעט סָאד ןנַארטעצ טעוװ םוקילבוּפ סָאד

 ןשיװצ ןעמ טָאה טדערעגּפָא ןוא ,טקַא ןטשרע ןכָאנ זיב ןדיישעצ טזומעג

 -עג ןיא סע ןעוו דיז ןבָאה ייז ביוא ,ןסיוו טשינ רָאט ?ניופ ןייק זַא ,ךיז

 ...טנעק

 רעד ןיא ָאקסעלַאּפַאר טנַײרּפ ןגנוי ןַײז וצ קעוװַא זיא ןַאמצלָאה ןוא

 זַא ,רעיוא ןפיוא דוס ַא טמיורעגנַײא םיא טָאה ןוא ןַײרַא עבָארעדרַאג

 ,עסירַײקַא ןַא סקַאּפושטש טימ ַָאד טָא טנגענַאב סָאװ רָאנ ךיז טָאה רע

 לָאמַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,קַאזָאק עלעדנַײרב רעדָא ,קַאינרעשט םַאדַאמ

 -עדינ א .יטשענעלַאה ןופ ןעקנעדעג יז ףרַאד רע .םענייאניא םיא טימ
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 עכעלטע ןָאקסעלַאפַאר טנַאזעגנַא טָאה רע ןוא ...עקנוכַארג א ןוא עקשטיר

 לָאז ,ןסילוק יד רעטניה ַאד ריא טיס ןענעגענאב ךיז טעוװ רע זַא ,לָאמ

 ,לָאמ עטשרע סָאד יז טעז רע יוװ דַײלנ ,ןכַאמ ךיז רע
 "רעביא ךיז טָאה רעלַארַמסַאנ רעננוי רעד וו ,עכַארעדרַאנ רעד ןיא

 ירעד ןוא ,ןסילוק יד רעטניח יו ,רעקיטכול טשינ ןעוועג ךיוא זיא ,ןַאטעג

 וטרעכיוררַאפ א ןנעק ךיז ןרימירנ ןטימ ןיא ןטלאהעג אלסעלאפאר טָאה וצ

 סאו ,טשינ רעדנוו ןייק רָאנ יא רעבירעד ,?נוּפש םענעטלָאּפשעגנָא

 טנַײרפ רעננוו ןַײז יוז ,ןקרעמאב טנַאקעג טשינ טָאה ןיוא טנַאמצלאה

 טגאקעג טשינ רָאנ רע טָאה טונימ א .ןטיבענרעביא ןצנאנניא ךיז טה

 טשרמולכ רע טָאה ךָאנרעד .םעֶטִא רעד טפאלראפ םיא טָאה סע ,ןדייד
 וצ ךיז טרעהעגפיוא טשינ ןוא ןענאמצלאה אב ןבענעג גערפ א טלאק

 :לנימש םענעטלָאּפשעננָא םעד ןנעקא ןרימידנ
 ?ןפורעג יז ןעמ טָאה ,וטסנַאז ,ױזַא יו ---

 ,קַאזאק עלעדנַײרב ---
 טסעוװ ..עכלעזַא טשינ קנעדענ ךיא ..טח ?קַאזַאק עלעדניירב ---

 רעקיטנַײה ןַײמ ריד טלעמעג יװ ..ןכַאמ טנאקַאב ריא :ימ אמתסמ ריט

 ?םידג
 טעװ טקַא ןטשרע ןכָאנ דלַאב ..,טוג טנכייצעגסיוא זיא םירג רעד ---

 ּומסלָאז .ךיוא ריא טימ אמתסמ ןוא ןטסיטרַא עלַא טימ ןענעקאב ריד ןעמ

 -ַאו ?טסייטשרַאפ וד ,לָאמ ןטשרע םוצ יז טסעז וד יוװ ךַײלנ ,ןכַאמ דיז

 ..?ןעוװ ןוא סָאװ ןוא רעוװ ,ןסיוװ ָאד לָאז עמ ,זדנוא סע ניוט סָאװ וצ םעד

 | ?ןיינ יצ ,טטייטשראפ וד

 רעד טלַאה יו ?ןײטשרַאפ טשינ רע לָאז סָאװרַאפ ,טייטשרַאפ רע
 !יירד-ייווצ סנייא ?רענַײז ?טירטפיוא סנעמעוו ?טַײצ ןיוש ?רענייז

 "וצ םיא טכַאמ ןוא ןַאמצלַאה םיא טנָאז -- !סופ ןטכער ןטימ ---
 .קורַאּפ םעד טכער

 יװ רענרע ,טכעלש טליּפשעג טכַאנרעדפָא םענעי טָאה ָאקסעלַאפַאר
 -טיוא ,טוג טליּפשענ רע טָאה םלוע ןרַאפ ,טסייה סָאד .רעֶירפ ןיא סע ןעוו
 -ָאלּפַא עקידנשיור יד טנַאועג תודע ןבָאה ףיורעד ,?ופ?כַארּפ ,טנכייצעג
 ערעייהעגמוא יד טימ ,םוקילהֹוּפ םענופ סָאװַארב יד טימ ןטנעמסיד
 יסעלַאפאר .טשעראקוב ןופ טסַאנ םעד טכאמענ טָאה עמ סָאוװ ,סעיצַאוװא
 -ענג טנַײה טָאה רע זא ,ןעמעלַא ןופ רעסעב טסנוועג טָאה רעבָא ןיילַא ַאק
 ןבענּפָא ןוא סיפ ןוא טנעה ןקַאהּפָא םיא ףרטד עמ ,רעטסוש ַא יו ,טליּפש
 טָאה רעַײרעװ ךסא ,טזָאלעגכרוד רע טָאה דעטרעוו דס א ,טַאדלַאס ַא רַאפ

 -עג קרטטש ,קרַאטש ,טרעהעג טשינ רע טָאה רעלפוט םעד ,טצעזענוצ רע
 .טקַָא ןטשרע םעד טפטלקעגּפא ,תורצ עסיורג טימס ,םיוק .טעוועשלַאמ
 יו רַאנ עקאט ןיא סָאװ ,םוקילבופ םענופ ךיז ןסירעגסױרַא םיוק"םיוק

. 

 ;ןעַײרש וצ ןרעהפיוא טשינרַאג ליוװ ןֹוא ןרָאװעג ענושמ םיעכחלוצ ףיוא
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 םֹוָצ ףרָאװ ַא ךיז טוט רע .,,"!ָאק---טעל---ַאפ---ַאר !ָאק---סעל---ַאפ---ַאר;
 ,בַײל עצנַאג סָאד ןוא ,םיא ןענעדב ןניוא יד ,לניּפש םענעטלַאּפשעגנַא

 עקליּפש ַא ,ננע קידארומ זיא בָארעדרַאנ רעד ןיא ,םיא טילנ ,דע טליפ
 טָאה רעטַאעט סלצענ ןב ?צענ ןופ עּפורט עצנַאג יד ,ןפרַאוװוצכרוד טשינ

 -רָאברַאפ טימ רעוו ,טסַאג םעד ןרילוטַארג ייז .ןבילקענפיונוצ רעהַא ךיז

 ךָאנ סנייא רָאפ ייז םיא טלעטש עמ ,תמא ןַא טימ רעוו ןוא ,חאנק רענעג
 רע זַא ,רעמינּפ ערעייז ךַאנ סיוא םיא ךיז טכאד סע ןוא .ערעדנַא סָאד
 טּפַאכ רענייא ,תופֹוע ןוא תויח רַאנ ,ןשטנעמ ןייק טשינ ךיז רַאפ טעז

 ףיוא ,ןָאה ַא יו סיוא שעז רערעדנַא רעד ,גיצ ַא ןופ קילבנַא םעד קרַאטש

 ןוא ןגיוא ענעצַאק ענירג .ץאק א ןיא'ס זַא ,ןרעווש רע טלָאוװ רענייא

 ..ץַאק ַא יו ,ךיז טקעלַאב

 -עדנַײרב ןוא ,קַאזָאק עלעדנַײרב טנעקרעד דלַאב טָאה ָאקסעלַאפַאר
 ןוא ןסקַאװענסיוא ןיא רע שטָאכ ,טנעקרעד ךיוא םיא טָאה קַאזָאק על

 ןכַאמצָאה טימ לָאמלפיוװ ןעזענ םיא טָאה יז ,טרימירג זיא רע שטָאכ
 ןיא ןקַאּפושטש טימ טליּפשעג ןבָאה ייז זַא ,עלַאדַאטס רעד ןיִא טלַאמעד
 טולפ ץילב ַא יװ ?? 4 !אדאדא .,.?רע ןַײז עקַאט סָאד לָאז , .יטשענעלָאה
 ריא רַאפ טכַײלַאב טרעוו ץילב ַא יו ןוא ּפָאק ןיא קנַאדעג ַא ךרוד ריא

 סָאװ רַאנ ַאד ןענַײז סָאוו ,סעיצאניבמַאק ןופ ייר עצנַאג ַא עגר ןייא ןיא

 = ףיוא ןענַאמצלָאה ּפַא יז טפור למוט םעניא ,ןרָאװעג ןריובעג ריא ַאב
 ;טַײז

 זוא סָאד ?ַאכדַאכ ,טשערַאקוב ןופ ַאקסעלַאפַאר ןַײד זיא סָאד טָא ---

 ...יטשענעלַאה ןופ ?טָאי, סָאבעלַאב םעד רָאנ ךָאד

 ןפיוא ןַא ריא טערט ןוא ןַאמצלָאה ריִא וצ טכַאמ -- ,..ש-שיש--
 .שרעדנַא סעּפע ןופ ןדייר רעסעב רימָאל ,,,!רעמ טשינ טרָאװ ןייק ,סופ

 יד ןיא םיא טקוק ןוא םיא וצ יז טכַאמ -- ?לשמל ,סָאװ ןֹופ ---
 ןָאק ןשטנעמ א ןופ סָאוװ, :ךיז פכַארט ןוא ןַײרַא ןניוא עקיציּפש עפרַאש
 טצוּפעג לָאמַא טָאה סאו ,ךַאמצָאה רעד זיא סָאד זַא ,ףערט ייג !ןרעװ
 ...טנוה-עקטַאי ַא יװ ,שטעּפ טּפַאכעג ןוא ןקַאּפושטש אב ?וויטש יד

 ריאמ-םולש ןוא ?קַאּפושטש רָאי עצרַאוװש ידְלַא וצ זיא עשז ּווװ ---

 ַאב ךָאנ ךיז רע טנערפ -- ?סרעּפַאלק עקירעביא יד ןוא ?קישטווַארומ

 ,ןרעפטנע וצ רעִיורפ סָאװ ףַא ,טשינ סייוו יז ןוא ,םעטָא ןייא ןיא ריא
 יז טימ רע ףיױױלרַאפ ,םענייא ףיוא םיא ּפִא טרעפטנע יז רעדייא םערָאוװ

 טכירק םיא .סופ ןייא ףיוא גנידצלַא ןוא ,ןשינעגערפכָאנ ערעדנַא ןצעב

 זיא סָאװ ,ןסיוו ןלעוו טלָאװ יז ןוא ,קַאּפושטש ןוא קַאּפושטש ּפָאק ןיא
 ,טרָא ןייא ןיא טנעװעגנָא ןענַײז ןגיוא סנדייב ןוא .,.?"טָאי, םעד טימ

 -ַצלָאה ךיז טכַארט -- ,טָאי םורַָא םלוע ליפוצ ,,,ןָאקסעלַאפַאר וצ ,זיהַא

 -עג ןיא ןרָאיטקַא-ףלעוו ?יפיוזַא ןשיװצ ןייֵלַא םיא ןזָאלּפָא --- ,ןַאמ

 ,.."ךעלרעפ



 197 |ר עט ש עד נ עשו דכַא 7 ב

 ניוא ןייק ּפָארַא טשינ רע טזָאל ,קַאזָאק עלעדנַײרב טימ קידנדער ןוא
 ךיז רע טקוק ךָאד ,רעטצניפ גונעג זיא'ס שטָאכ ןוא .ןָאקסעלַאּפַאר ןופ
 ןופ טסיטרַא ןננוית םעד םוצ ,טסַאנ םוצ ךיז ןפוטש עלַא יוװ ,טעז ןוא וצ
 יד ןכיירג םיא ,טנעאנ רעד ןופ םיא ןעז ךיז טליוו ןדעי ,"טשערַאקוב
 -עגפיוא טשינ סעּפע ןיא טסַאג רעד רַאנ .טרָאװ א םיא ןופ ןרעה ,טנַאה
 יד רע טכוז סָאד ?ןעמעוו .ןניוא יד טימ ןצעמע טכוז רע ,ןדייר וצ טגייק
 עלעדנַײרב , רעדָא ,קַאינרעשט ךיז טפור סָאװ ,עקניבַארנ יד ,עקישטנ יילק
 ןוא עלעקניוו ַא ןיא ןענַאמצלַאה טימ ןייטש יז טעזרעד רע ןוא ,"קַאזַאק
 :כַאד טונימ ַא .ןַײא ךיז טלַאה רע רָאנ ,ריא וצ ןייגוצ ליוו רע ןזוא ,ןדייד
 טפיופ ןוא םירג םעד ךיז ןופ ּפָארַא רע טפרַאװ טָא -- סיוא םיא ךיִז
 טנייא ןעזעג טשינ ריא טָאה יצ ,טרעהעג טשינ ריא טָאה יצ, ;ריא וצ וצ
 טנוח םעד זיא יז ;ןיימ דיא ןעמעוו ,ןסיוו טפרַאד ריא ??זייר ןעמַאנ ןטימ
 טעוװ ןייֵלַא ריא רַאפ טייהרעליטש רָאנ טשינ ןוא " ,יטשענעלָאה ןופ ?דיימ
 ןלָאז עֶלַא זַא ,לוק ַא ףיוא ,ךיוה ןעַײרשסױא רָאנ ,ןנָאז ריא סָאד רע
 ,םיא ןעלציק ייז .זדלַאה ןיא םיא ןעייטש רעטרעוו יד יוװ ,טליפ רע ,ןרעה:

 תויח ןופ רעמינּפ ןגיוא ענַײז רַאפ םוא !עלמיוו ָאד ןוא .םיא ןקיטש ייז
 -ילּפמָאק ,רעטרעוו טרעה ןוא ,ןעז טשינ יז ליוו רע סָאװ ,תופוע ןופ ןוא
 וצ ךיז טּפוטש עֶלַא יד ןשיוװצ ןוא .ןרעה טשינ ייז ליוװ רע סָאװ ,ןטנעמ:

 ןקיכעקעַײרד א טימ ,ןלירב ענעדלָאג טימ רעקישטניילק ַא סעּפע ,רענייא
 םיֹוא רענייא ןסקַאװ סָאװ ,ןזייצ עסַײװ עסיורג ענדָאמ טימ ןוא ןברַאש
 טפוטש רע .ןצנַאלג ןלירב יד דרוד ןגיוא יד .םיא טבַײל םינּפ סָאד ,ןרעדנַא:

 סעסירטקַא יד טימ ןרָאיטקַא יד .םלוע ןצנַאג ןכרוד תוחוכ עֶלַא טימ ריז
 זַא ןוא ,.,"!טייג ןתיול רָאטקָאד רעד רעדניק, :ןטַײװרעדנופ םיא ןעזרעד
 סיוא ןפֹור ןוא נעװו א םיא ןכַאמ ,ּפָא ייז ןטערט רעטנענ ֹוצ טמוק רע
 ;לוק ַא ףיוא

 ,.,!םויוועל רָאטקָאד םעד ךרוד טזַאל !ןדלָאי --

 קיצפופ ןוא ריפ לטיּפַאק

 ןתיול --- םויוועל רָאטקַאד

 ;יוא ןייק טזָאלעגּפָארַא טשינ ץעגרע ןיא לָאמנייק טָאה סָאװ ,ןַאמצלָאה
 -עג טָאה רע סָאװ ,טַײצ עצנַאג יד טָאה ,ןָאקסעלַאפַאר ןופ ,"טַאי, םענופ
 .ךיז טניפעג ?טָאי , רעד ווו ,ןיהַא טקוקעג ,קַאזָאק עלעדנַײרב טימ טדעד
 ַא רענייא סעּפע יװ ,ןטַײװרעדנופ טקרעמַאב רָאנ טָאה רע דלַאביװ ןוא
 טפוטשעגכרוד ןוא טּפוטשעג שינרענע רעייז דיז טָאה ןיױשרַאּפ רעקיטַײז
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 טסקַאװ ןוא קַאזַאק עלעדנַײרב קעװַא רע טפרַאװ ,ןָאקסעלַאפַאר וצ ךַײלז

 ךגיוא עקיציּפש עפרַאש יד טימ טקוק ןוא ןדייב ייז ןשיווצ סיוא ןיוש

 .. {ריא טפרַאד סָאװ ?ריא טפרַאד ןעמעוו, ;ןױשרַאּפ ןקיטַײז ןפיוא

 יד טימ רָאטקעריד ןטנַאגעלע םעד ןעזרעד ,ןיושרַאּפ רעקיטַײז רעד

 ."םויוועל רָאטקָאד, :?טרַאק-טיזיוװ ַא סיױרַא רע טמענ ,ךעלטעלטַאק-ןקַאכ

 רַאטקַאד םעד טכַארטַאב ןוא לטרַאק ןפיוא קוק ַא טפרַאוװ ןַאמצלָאה

 ,ןייא עטַײװ עסיורג יד טימ ,ןברַאש ןקיכעקעַײרד ןטימ סויוועל סוילוי

 ייא סאו, :ךיז טכַארט ןוא ,ןרעדנַא ןפיוא רענייא םיא ַאב ןסקַאװ סָאװ

 יַא ןטסיטרַא יד ןופ רענייא ּפִא םיא טפור "?םדָא-ןב ןימ ַא רַאפ סָאד

 ײקָאד רעד זיא סָאד זַא ,רעיוא ןפַא דוס ַא ןַײא םיא טמיור ןוא טַײז א

 רָאטקָאד, ןבעגעג ןעמָאנ א םיא ןבָאה ,ןרָאיטקַא יד ,ייז סָאוו ,סויוועל ןַאמ

 ײיוועג ַא ,רעטנרעלעג רעסיורג ַא ,רָאטקַאד רעטמירַאב ַא זיא רע ,"ןתיול

 ךֹוא ,רעטַאעט ןשידָיי ןופ רעבַאהביל דעקידארומ ַא ןוא טאנעצעמ רעפ

 ..ןָאילימ ןבלַאה ַא רשפא ןופ רשוע רעסיורג א ךָאנ וצרעז

 +"ןתיול, שינעמענוצ סָאד טשינ ןוא ,"רָאטקָאד  ?טיט רעד טשינ

 -ביל ַא ןוא טָאנעצעמ ַא ןוא רעטנרעלעג ַא ןיא רע סָאװ ,סָאד טשינ ןוא

 ,ןענַאמצלַאה רעזדנוא ןעמונעג ױזַא ןבָאה ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעבָאה

 יצרעד זיא רַאטקַאד רעד זַא ,הלעמ עטצעל יד ןעמונעג םיא טָאה סע יו

 םָאה רע יװ ,דימו ףכית .ןַאילימ ןבלַאה ַא רשפא ןופ רשוע רעסיורג ַא

 ױזַא ,"ןָאילימ ןבלַאה ַא טעמכ ןופ רשוע ןַא, רעטרעוו יד טרעהרעד רָאנ

 "עצעמ םעד ,ןטנרעלעג םעד רָאטקָאד םוצ ףרָאװ ַא ןבעגעג דךיז רע טָאה

 יאוב , ןכעלטנַײרּפ ַאזַא טכַאמעג םיא טָאה ןוא ,רעבָאהביל ןטימ טַאנ

 ךיוא ןוא ןיילַא רָאטקַאד רעד זַא ,אבה-דורב ןטיירב ַאזַא טימ" םולשב

 ןיוש ןעמוקענסיוא סָאד ןיא ,ַײברעד ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ ,זעמעלא

 .ערקירּפ וצ לסיכ ַא

 -עג דעלפעה ץנַאג דיז טָאה ,"ןתיול, רעדָא ,סויוועל רָאטקָאד רעד

 .ןייצ ענדַאמ יד השעמ-תעב ןזיװַאב ,שטַײד ףיוא ןענַאמצלַאה וצ ןדנַאוו

 ,םיא ַאב ןבעגעג גערפ ַא ןוא ,ןרעדנַא ןפיוא רענייא םיא אב ןסקאוו סָאװ

 יטַסַאג ןטמירַאב םעד ןופ ַאירַאסערּפמיא רעד עקַאט סָאד ןיא רע ביוא

 ?רעילַאר

 רעזדנוא טָאה ?ָאירַאסערּפמיא, טרָאװ סָאד זַא ,ךעלנעמ ןיא סע

 "רעד (ןַײז טשינ הּפרח ןייק וצ םיא לָאז סע) ןַאמצלָאה אירָאקערּפמוא

 ,סע רע טָאה .ןבעל ןַײז ףיוא ?ָאמ ןטשרע םוצ ַאד טָא טנַײה טשרע שרעה

 םעד טרעפטנעעג ףיורעד טָאה רע תמחמ ,טַײקעצ טכער טשינ ,םינּפַא

 רעזדנוא םיא וצ טָאה טדערעג ןוא .קירעביוב סעּפע סויוועפ רָאטקָאד

 רעמ טימ טסייה סָאד ,שידִיי ףיוא יוװ ,שטַײד ףיוא רעמ ךיוא ןַאמצֿכַאק

 ןַאמצלָאה ,ןילַא רע זַא ,טגָאזעג םיא טָאה רע ,ןצמוק טימ יוװ ,ןחתּפ

 ,"טַאי; רעד רַאנ ,סע טסייה ?עייסַאר, ןופ ,רעשיסור ַא ןיא ,סע ,טסייה
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 ןופ טשינ ,טסייה סָאד ,טשעראקוב ןופ טמאטש ,סע טסייה רוחב רעד

 ..טשעראקוב ןבענ העש ןבלַאהרעדנא רָאנ ,אפונ טשערַאקוב

 לסיב ַא ָאיראסערּפמיא רעד טָא ןיא שטַײד ףיוא זַא ,ןעזענסיױורַא
 טימ ןדער ןעמונעג סויוועל רָאמקָאד רעד טָאה ,ירבע רעד ןיא טּפַאכעג

 ןטלָאװ ןדִיי עשידִיי ךס ַא .,שידִיי ַא רַאפ ךָאנ סָאװ ןוא .שידָיי ףיוא םיא
 רעבָא זיא .,טדער סויוועל רָאטקַאד רעד יו ,שידיי אזַא ןדער ןשטניוו דיז

 טימ םיורַא ךַײא ייז ןטערט דלַאב -- ןדִיי עשישטַײד יד ןופ ןורפח רעד

 | ..בֵָאק םעד ךַײא ןענעגרהרעד ןוא שטַײד רעייז

 -נעמ עֶלַא, יװ ,שידִיי טדער "ןתיול , רָאטקָאד רעד זַא ,טרעהרעד

 ךיז טָאה ,תולג ןיא רעמ טשינ גנוצ יד ,סע טסייח ,ןיוש דָאד זיא ,"ןשט
 רַאֿפ ןֹוא רעַײפ רַאפ טדערעצ ךיז אה ןֹוא ןעוועג חיחמ ןַאמצלָאה רעזדנוא

 סָאד ןַא ,רָאטקַאד ןרַאפ טמירַאב ךיז ,טייקטיורג טלייצרעד ןוא רעסַאוו
 ןיא יוזַא יװ ,טַײל ַא רַאט "טָאיה םעד טא טכאמענ ,ןַאמצלָאה ,רע טָאה

 ךיז ,,,,רעטַאעט טליּפשעג .,,טשעראקוב ןיא ןעוועג ןיא סָאד ?ןעוועג סָאד

 ךיֹוא ,?דנוז ַא םיא ַאב ןעזרעד ,,,עכַאלעמלַאב ןעמערַא ןַא טימ טנאקאב

 טָאה ןוא ןרָאװעג ןלעפענ קוק ןטשרע םענופ םוא רע ןיא ..,עכַאלעמלַאב ַא

 ךיא ןומ ןרעַײא טָאי םעד טא, :עכַאלעמלַאב םוצ ,רעַײָאפ םוצ טנַאזעג

 סאו, :עכָאלעמלַאב רעד ןֵא םיא רע טקוק ..,"טסיטרַא ןַא רַאפ ןכַאמ

 ...!ַאכ-ַאכ ?"סָאד זיא הכאלמ ַא רַאפ סָאװ ?טסיטרַא ןַא -- סָאד טפייה

 רעד זַא ,קַאמשענ יוזַא ןוא קידתמא ױזַא ךיז טכַאלעצ ןַאמצלָאה ןוא

 ַא טבַײלב שטַײד ַא) ׁשקֲאְל תרות זיא סָאד זַא, טניימ סויוועל רָאטקָאד
 ,טרָאװ טכעלטיא טגנילש ןוא ןַײרַא ?יומ ןיא םיא טקוק רע ,(שטַײד

 טָאה רע ןַא ,טקַאהרַאפ יוזַא ךיז טָאה ךעבענ ןַאמצלָאה רעזדנוא

 רע ױזַא יװ ..עינעמור ןופ ?רַָאק נינעק םַאב שזא טרַאּפשעגנָא ןיוש

 א .למיה ןיא טָאג ןייא רָאנ סייוו --- ?רַאק גינעק םענופ סיױרַא ָאד טלָאוװ

 ַא ,רעטציוושרַאפ ַא ,רעסישזער רעד ןַא טפיול טונימ רעד ןיא סָאװ ,קילג

 ;רעטענופרַאפ

 רעטַאעט סָאד ןעמ טנַארטעצ טרָאד !תומולח עטסיוו עזייב עלַא --

 ןכָאנ תבש יװ ,ַאד ךיז ןקעלַאב טשינרַאג --- ייז ןוא ,ךעלקיטש ףיוא

 ..ןשיט

 ַײרפ טָאה רע .הווצמ א טנידרַאפ טושּפ ןעמ טָאה ןענַאמצלָאה ןיא

 -ןלּפ רָאנ ךַײא טָאנ .קילנמוא ןַא ןופ ןרָאװעג רוטּפ ,קע ןַא ,טמעטעענּפָא

 ףיוא ןעמונעג ךיז רע טָאה ןענַאװ ןופ !עינעמור ןופ ?רַאק נינעק ַא םעצ
 ...?ּפָאק ןַײל
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 קיצפופ ןוא ףניפ לטיּפַאק

 םופוצ טייג סע רעװ ןוא טרָאפ סע רע
 .ןַאמצלַאה, עּפורט רעדנעשזדנַאלב רעד ןופ לָארטסַאנ עטשרע יד

 ירעטַאעט ןשִידִוי רעגרעבמעק ןיא טקידנעעג ךיז טָאה ".ּפמָאק טע בלַאווש

 פיו ןיוׁש ןעמ טאה גנַאהרָאּפ יד .םוטעמוא יו .,לֵאַפַײב ןקיבלעז ןטימ
 ,טזָאלענּפַארַא לָאמַא רעדיוו ןוא ןגיוצעגפיורַא ןוא ןזָאלעגרעטנורַא לָאמ

 --רַאפ---ַאר, :םוקילבוּפ ןֹופ תולוק יד ףיוא טשינ ץלַא ךָאנ ןרעה סע ןוא
 עטּפעלקעגנָא יד ןפרָאװעגּפָארַא ןיוש {בָאה ןרָאיטקַא; יד --- "!אק---םעל

 א רעוו ,רענלָאק ַא רע ןכוז ,רעביא ןיוש ךיז; ןעוט ,דרעב ענעסקַאלפ
 ךיז טפרַאװ עמ רעדָא ,טגניז עמ רעדָא השעמ תעב .ןוא .שַאמַאק ןטייווצ

 :ץלַא ריז טרעה ,לַאז ןיא ,ןטרָאד ןוא .דעלטרעוו עפרַאש טימ דרוד
 " !ַאק---סעל--ַאפ--ַאד !אק---טעל--ַאפ--ַאר,

 דויא סיוא טיצ -- !ןעַײרש ריא טְלַאָז דעל---עדס--נייצ יד ףווא --

 טשינ .ןָאק ,ךיז טעשטומ סָאװ ,םינּפ! יניטעבַאר ַא טימ רָאיטקַא ןַא רענ

 -ופ קַאלשרעטנוא רעד ,קנערק ַא םיא םינ שטָאכ ,קָאשזדִיּפ םעד ןַאטנַא
 .טשינ טזָאלרעד לברַא םעְנעסירעצ םעֶנ

 עציוושרַאפ טיור ַא טימ רעסישזער רעד טנערפ --- ?ךיא לָאז -- | 

 ןוֿפ קָאלב םַאב טנעה עדייב טימ ךיז טלַאה ןוא ןענַאמצְלַאה ַאב םינּפ

 ,גנַאהרַאפ

 -ַצלָאה טנָאז -- !סרעלעה ערשכ רעייז רַאפ ןעקנערק .וצ ייז .גונעג ---

 .תומכח ןייק טשינ רעבָא טפלעה סע .סעינַאמערעצ טנַײפ טָאה סָאװ ,ןַאמ
 -בוּפ ןרַאפ ךיז ןזַײװַאב שטָאכ לָאמַאכָאנ זומ טשערַאקוב ןופ טסַאג רעד

 -ַאפַאר ןוא ,לָאמ ןטצעל םוצ גנַאהרַאפ יד ףיוא ךיז טיצ סע ןוא ,םוקיל

 ןגעווטסעדנופ םוקילבוּפ סָאד ןוא ,ךיז טניינרַאפ ןוא ךיז טזַײװַאב ָאקסעל
 ." תאק---סעל---ַאפ--דַאר !אק---פעל--ַאפ---ַאר, :רעדיװ טמרַאיל

 יוװ ,ָאקסעלַאפַאר טגָאז -- !סױרַא טשינ ךיא ייג רעמ .ףֹוס ַא ---
 רד ּפִא טּפעלק ,קורַאּפ םעד ךיז ןופ ּפָארַא טפרַאו ןוא ,דניק ענזירּפָאק ַא

 ענייש טימ טמערַאב זיא סָאוװ ,.םיִנּפ סָאד ןַײא טבַײר ןוא ךעלעצנָאװ
 ןײסיטרַא יד .זדלַאה ןסַײװװ-דָאמרַאמ ןרעביא רָאה ענעפראוועצ עדנַאלב

 ןענַײז ןוא ןגיוא ענדעשז עקירעגַײנ טימ טנעָאנ רעד ןופ םיא ןטכַארטַאב
 הרע סָאװ ,גלַאפרעד ןכעלנייווענרעסיוא ןַײז ףיוא ;ץלַא ףיוא אנקמ םיא

 -רעביא ןוא עקידנשיור יד ףיוא ןוא ,דיז ןטלַאה קוור ןַײז ףיוא ןוא ,טָאה
 .ןרָאװעג ענושמ ןיא סָאוװ ,םוקילבוּפ םענופ ןטנעמסירָאלּפַא עקידנשַאר

 ףיֹוא ןוא ,אנקמ םיא ייז ןענַײז םינּפ טַאלג שירפ ןייש גנוי ןַײז ףיוא ןוא
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 ןסַײװ-רָאמרַאמ ןַײז ףיוא ןוא ,רָאה ענעפרָאװעצ עדנַאלב ענייש ענַײז
 ,ךעלטנגייא ,סָאװ טימ טשינ ןעיײטשרַאפ ןוא אנקמ םיא ןענַײז ייז ,..זדלַאה
 ןוא ?רָאיטקַא רעננוי רעקיזָאד רעד טָא טנכייצענסיוא ױזַא ַאד ךיז טָאה
 ?"!ָאקסעלַאפַאר, ?!ָאקסעלַאּפַאר, -- דלַאװעג רעד ױזַא ַאד זיא סָאװ
 רעד ףיוא ןטָארטענפיוא זיא טשעראקוב ןופ טסַאנ רעד רעדייא ,רעירפ
 ייז ,סָאװ טשינ ןיילַא ןסייוו ייז --- םיא ןופ טרַאוװרעד ייז ןבָאה ,עניב

 -יטשנבייל ַא רַאפ סָאװ סייוו טָאנ ןרעהרעד ָאד ןלעוו ייז ,טניימענ ןבָאה

 ןלעװ טנעוװו יד זַא ,ןליּפש ַא ןעזרעד ןלעװ ייז ,טניימעג ןבָאה ייז ,עמ
 ןלעו רעטרעוו עכעלנייוועג ןייק טשינ ,רעטרעוו ןוא ,ןושל ַא ןוא .ןרעטיצ

 ךיז טבייה סע ?ןעמעוו ?סָאװ ?רעוו --- ףוס םוצ ,ןרעהרעד םיא ןופ ייז
 !וא ,שטנעמ ַא יװ טייטש ,שטנעמ א יװ ףיוא טערט רע !ןָא טשינרָאג
 ,טסָארּפ ןוא ןסַאלעג ,קִוור עניב רעד ףיוא ךיז טלַאה ןוא טייג ןוא טציז
 טסייה טָאד טָא --- ַאכדַאכ .שטנעמ רעכעלנייוועג רעטסָארּפ א יו ,טסָארּפ

 ַא יװ רָאנ ,רָאיטקַא ןַא יו טשינ ןליפַא רָאנ ךָאד טדער רע ?טליּפשענ
 וצ ,םלוע רעד ױזַא ַאד טלעווק סָאװ !שטנעמ רעכעלנייוועג רעײסַארפ

 !ףָאש ?ןדלָאי יד טָא ,טלעוו יד ןַײא ייז ןנייל סָאװ ?רָאי עצרַאוװש ידלַא

 ...ןןעלזייא !תומהב
 ןפורסיורַא סָאד וליפַא ,ףוס א ןבָאה זומ טלעוו רעד ףַא גנידצלא

 -ענ לָאמַא ךיוא ןומ רעטַאעט ןשידִיי ןופ ענעצס רעד ףַא טסיטרַא ןַא

 רעד טָאה ,ףיוא טשינ רעמ ךיז טיצ גנַאחרָאפ יד זַא ,ןעזרעד ,קע ןַא ןעמ

 נָא ןבָאה ןּפמָאל יד .רעטַאעט סָאד ןקיניירּפָא ןעמונעג ףוס-לכ-ףוס םלוע

 רעטַאעט סָאד ןוא -- טונימ עכעלטע .ןרעוו וצ ןשַאלעגסיוא ןביוהעג

 | .טסוּפ זיא
 רעד -- ןטסיטרא יד ףַא ןטרַאװ ןבילבעג זיא ןױשרַאּפ ןייא רָאנ

 ,ןבענעג ןעמָאנ ַא םיא ןבָאה ןרָאיטקַא יד יו רעדָא ,סויוועל רָאטקָאד

 רעד ךָאנ דלַאב ,סעּפורט עדייב ןדַאלעגנַײא טָאה רע ,"ןתיול רָאטקַאד,
 א ןבעג זיוה-עפַאק א ןיא םענייאניא עלַא ןיינ ןעמ לָאז גנולעטשרַאפ

 .ננונעכער ןַײז ףיוא בעל
 ייז ,טאנעצעמ ןקיזָאד םעד רעבָא ןענעק ןטסיטרַא רענרעבמעל יד

 סאו ,טנַאה עטיירב ַאזַא טשינ סעּפע זיא "ןתיול רָאטקָאד , רעד זַא ,ןסייוו

 ַא ןיא סויוועל רָאטקַאד רעד .ןרָאיטקַא עשידִיי בילוצ ןפרַאוװעצ ךיז לָאז

 רָאנ רעבָא ,גנידצלַא ףַא ,ןטנעמילּפמַאק ףיוא ,רעטרעוו עטונ ףיוא ןרתוו

 ,טירט ַא טשינ --- רעטַײוװ ,עלעטַײב ןזיב ,ענעשעק רעד זיב
 עטוג ףיוא ןרתוו ַא ןעוועג זיא סויוועל רָאטקָאד רעד ביוא רָאנ

 -"מַאק טימ ןטָאשענּפָא טושּפ דלעה ןגנוי רעזדנוא רע טָאה ,?לכ2ב רעטרעיו

 רעתמא ןַא יוװ ,זיא סויוועל רָאטקַאד רעד ,ּפָארַא זיב ןביוא ןופ ןטנעמילּפ

 עבָארעדרַאג ןיא ןָאקסעלַאּפַאר וצ ןפָאלעגנַײרַא טקַא ןדעי ךָאנ ,טַאנעצעפ

 ןבָאה סָאװ ,ןייצ עלַא ןזיוואב ,טציוושענ ,טנעה יד ןבירעג טָאה רע ,ןַײרַא
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 םעד טקנַאדעג ןוא ,ןרעדנַא ןטיוא רענייא ןסקַאװעצ ענדָאמ םיא ַאב ךיז

 יד ןיא ןרערט טימ טעמכ ןַאמצלַאה ַאירַאסערּפמיא ןַײז ןוא טסַאג ןגנוי
 ,תולעּפתה ַאזַא ןיא ןַײרַא טַאנעצעמ רעזדנוא זיא טקַא ןטירד ןכַאנ .ןגיוא

 -עצ םיא טימ ךיז טָאה ןוא טסיטרַא ןגנוי םעד טּפַאכעגמורַא טָאה רע זַא
 טַײז ַא ףיוא ןַאמצלַאה רָאטקעריד םעד ןפורעגּפָא רע טָאה םעדכַאנ ,טשוק
 רעד טימ ןויואב ץְלַא ןוא ץיה טימ טהנעטעגננַײא םיא טימ טָאה ןוא

 ףיוא --- יראוצ ?עו יִלע, ;טדער רענייא יוװ ,ןצרַאה ןפיוא ךיז וצ טנַאה

 ...תוירחא ענַײמ

 טָאה ,"טאי, ןרַאמפ "הרּפכ, יד רָאג זיא ?שטַײד, רעד זַא ,ןעזרעד
 "רעטנוא ןלעו שטָאכ לָאז שטַײד עריק, ;ןָאטענ רעלק ַא ןַאמצלָאה ךיז

 --- רעדָא ...ןָארק טנזיוט עכעלטע ןעמענסיורַא ..,.הנתמ עטכער ַא ןגָארט
 ,ןָאינַאּפמַאק ַא רַאפ ןענַאמצלָאה וצ ןטערטוצ ןלעוו רָאנ לָאז רע -- !ַאש
 6 טימ ,טסייה רעטַאעט ַא סָאװ עקַאפ ,רעטַאעט ַא ןעגנידּפָא םענייאניא

 ןַאמצלָאה ,אנ :ןנאז רעדָא ...ןכַאז ןצעביז עֶלַא טימ ןוא ענַאדַאמירּפ

 ןבעגעג טָאג טָאה רימ ,ָאקסעלַאפַאר -- רצוא ןַא ןבענעג טָאג טָאה ריד
 ראטקָאד א ףיוא אישק ַא ?טשינ סָאװרַאפ ...תופתוש ןכַאמ רימָאל ,טלעג

 -שפא טנַאמרַאפ סָאװ ןוא רעטַאעט שידִיי ןופ רעבָאהביל ַא ,טַאנעצעמ ַא

 | : ...! ?ןָאילימ ןבלַאה ַא

 עקיכליה יד .ןָאקסעלַאפַאר טימ ןעוװעג סע ןיא רעבָא ױזַא טשינ
 רָאטקָאד םענופ ןַײנעמילּפמָאק יד טימ םוקילבוּפ םענופ ןטנעמסידָאלּפַא

 ןגנוו רעזדנוא ּפָאק םעד טיירדרַאפ ליפיוזַא ףֵא טשינ ךָאנ ןבָאה סויוועל
 ,קַאזַאק עלעדנַײרב רעד ןָא טונימ ַא ףיוא ןסעגרַאפ לָאז רע זַא ,דלעה
 םעד ןופ סורנ א ןבענּפָא םיא ןָאק עכלעוו ,ָאד טָא עקיצנייא יד זיא סָאוװו

 וי | י .ןעלזייר ןופ ,רעטכַאט סנזח

 -- ןָאט טשינ לָאז רע סָאװ ,ןַײז טשינ לָאז רע ּוװ !לזייר !לזייר

 ןוא לָאמעלַא יװ רעלעה -- טנַײה ןוא ,לזייר ןגיוא יד רַאפ םיא טייטש

 עוו רע רעדייא דָאנ ,ןיוש םיא טּפַאלק ץרַאה סאד יו ,וצ ךיז טרעה רע
 יד טכוז רע ןוא םורַא ךיז טקוק רע ןוא ,,.ריא ןגעוו ןרעה סָאװ סע}פע
 טא ."קַאזָאק עלעדנַײרב, יז טפור עמ סָאװ ,עקניבָארג יד ,עקישטניילק
 טימ ךרזד םיא טמענ ןוא ענדָאמ םיא ףיוא טקוק ,עלַא ןשיווצ ַאד יז זיא

 עטיור א ,ןָאטעגנָא יז טייג ענדָאמ .,,,סעּפע סייוו יז יוװ ךַײלג ,ןניוא יד
 סעּפע סיוא ךיוא יז טעז ןיילַא ןוא ,עטיירב א ןוא עטיור ַא ,עדנַאטַאד

 ריא ַאב ןיא טלַאטשעג 8 .לצנעט ַא יז טּפַאכ טָא-טָא יוװ ךַײלג ,ענדָאמ

 -שעּפמאּפ --- טנעה .עקניצרוק ,עקניבַארג ,עקיכעלַײק סיפ ,?סעפ ַא ןופ
 עטכידעג קרַאטש טימ רָאנ ,עשינַאּפַאי ,עסיורג ןייק טשינ ךעלעגנייא ,סעק

 יו ,רעלעט ַא יו ,סקיכעלַײק ַא ןוא סַײוװ ַא אקווד םינּפ ַא ןוא ,ןעמערב

 עטנוזעג טימ ליומ סיורנ ַא טזַײװַאב .יז טלכיימש קידנעטש ןוא ,הנבל ַא
 טשינ ךַײא לָאז סע רעטיב יוװ זיא ,ריא ףיוא קוק ַא ריא טוט ,ןייצ עסַײוװ
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 -ופ עכעלרעכעל ענדָאמ ַא ,ןָאט ?כיימש ַא ריא טזומ ,ןצרַאה ןפיוא ןַײז

 !"קַאזָאק עלעדנַײרב יד טָא רוג

 ןיא ןָאקסעלַאפַאר ַאב טונימ רעד ןיא ןעזעגסיוא יז טָאה ךָאד ןוא

 ןיא טלָאװ קשח ַא רַאפ סָאװ טימ .קידווענח ןוא שּפיה ץנַאג ןגיוא יד

 סעּפורט עדייב ןופ ןטסיטרַא עלַא זַא ,ןלעװ דלעה רעזדנוא טונימ רעד
 וצ קעװַא רעדָא ,ךרע רעד ןיא ןַײרַא טַײצ רעצרוק ַא ףיוא שטמָאכ ןלָאז

 רעכעלרעכעל-קידווענח רעד טָא טימ ןבַײלב לָאז רע ידכב ,תוחור ידלַא
 -ןייר ןופ ,ןעלזייר ןופ ,ןעלזייר ןופ ריא טימ ןדייר ןוא ןעייווצניא רוני

 ןעננודעג ייז טָאה עמ יוװ דַײלנ ןטש-השעמ רָאנ עקַאט רעבָא ןיא ...ןעל

 ןטרַאו ןוא ,םיא ףַא עלַא ןקוק ןוא םורַא ָאד טָא ןייטש עלַא ןלָאז ייז

 וצ ףיוא ןרעו קיטרַאפ טעװ רע זיב ,םענייא םיא ףָא .םיא ףַא עלַא
 לַײװרעד ןוא ,עפַאק ַא ןיא סויוועל רָאטקָאד ןטימ םענייאנוא עלַא ןייַו

 .לדניזעג ךעליירפ ַא .טכַאל עמ ןוא טערונַאלַאב עמ ןוא ןעמ טסעומש

 ןַאמצלַאה טגָאז -- ?גנַאל יוזַא טנַײה ריד ַאב סָאד טרעיוד סָאװ ---
 םעד םורַא םיא טמענ ןוא ןַאטנָא ךיז םיא טפלעה ןוא ןָאקסעלַאפַאר וצ

 ,ויינ ךיז ןזָאל ייז ןוא ,ןליקוצ טשינ ךיז לָאז רע ,ענשאק ַא טימ זדלַָאה

 א טימ ,שער ַא טימ סױורַא ןסיורד ןיא ייז ךַאנ םלוע רעצנַאנ רעד ןוא

 טָאה עמ סָאװ ,ךעלגני-רדח יד יוו יױזַא ,רעטכעלעג ַא טימ ןוא אהדוה

 | .ןענרעל ןופ טזָאלענּפָא סָאװ רָאנ

 "ַאעט ןופ ריט רעד אב .טכַאנ עקידנרעטש עליטש ַא זיא ןסיורד ןיא
 ןוַאפ ךַאז עכעלנייוועג ןייק טשינ -- דרעפ טימ עטערַאק ַא טייטש רענ

 סנעמעוו , :ןייטש ןבַײלב ןרָאיטקַא הרבח יד .רעטַאעט ןשידִיי רענרעבמעל
 סויוועל רָאטקַאד ראד טָאה סָאד --- ??דרעפ זיא סנעמעוו ?עטערַאק זיא
 ןוא ָאקסעלַאפַאר דעילַאדטסַאנ ןרַאפ ןוא ךיז רַאפ שזַאּפיקע ןַײז טלעטשַאב
 ַײרד עלַא ןֹוא ,ןַאמצלַאה ָאירַאסערּפמיא ןַײז רַאפ ,ךעלדנעטשרַאפבלעז
 ןטלַאהנַײא טשינ ךיז ןאק ןַאמצלָאה .עטערַאק רעד ןיא ןַײרַא ךיז ןצעז
 רָאטקָאד רעד ..."ןַײרַא ןטַאט סמלענ ןיא חור ַא, ;ןַאט נָאז ַא זומ ןוא
 עפַאק ןיא ,ןרעה ענַײמ ָאזלַא, :םלוע ןצנַאג םוצ גָאז ַא טוט סויוועל

 "?לָאּפָאנָאמ

 ןגָאז ייז .ָאקסעלַאפַאר ןכעלקילג םעד אנקמ ןיא ןוא טקוק םלוע רעד

 :קוסּפ ַא טימ ןוא לרעטכעלעג א טימ ןרעדנַא םעד רענייא ךיז

 ...םימב ימו שאב ימ ---

 ...םופוצ טייג סע רעוו ןוא טראפ סע רעוו ;י"שר טכַאמ ---
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 קיצפופ ןוא טקעז לטיּפַאק

 ןרעמש עקידנעשודנַאלב יד רַאֿפ טקנירט רע

 עפַאק ןיא ןעמוקעגנַײרַא ןענַײז סעּפורט עדייב ןופ ןרָאיטקַא יד זַא
 םורָא ךיז טצעזעגסיוא ןוא שער ַאזַא טימ ןַײרַא ייז ןענַײז ,?לָאּפַאנַאמ,

 -םיוא ןבילקעג ךיז ןטלָאװ ייז יו ךַײלנ ,נייקטיידב ַאזַא טימ ןשיט יד

 דלאב .ךיז טניפעג זיוה םעד ןיא סָאװ ,גנידצלַא ןסעפיוא ןוא ןעקנירט

 עצרוק ןיא סרענלעק ייווצ דרע רעד רעטנוא ןופ יוװ ןסקַאוװעגסיױא ןענַײז

 טלעטשעגקעװַא ךיז ןבָאה ןוא רעזענ עשיטימעס טכע עגנַאל טימ ןקַארפ

 רענייא יוװ ,רעטרעוו ןָא טסענ ענעמוקעגנַײרַא יד ַאב ןטַײז עדייב ןופ

 יד זַא טזָאלענסיױוא ךיז טָאה -- ?.?ןרעה יד ןעגנַאלרַאפ סָאװ, :טדער

 א ףיוא ןטרַאװ ייז .טשינ ךַאז ןייק ךדָאנ לַײװרעד ןעגנַאלרַאפ "ןרעה,

 עקַאט ןעװצלּפָא ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה לַײװרעד ןוא ,ןענױשרַאּפ רַאּפ

 ןעמעלַא ןופ רעמ ןוא ,ייז ףיוא טרַאװ עמ סָאװ ,"ןענױשרַאּפ רַאּפ , יד ןופ
 טיצנוק םיא טָאה רענייא ."ןתיול, רָאטקַאד םעד טלײטעגנַײא ןעמ טָאה

 רעכירַא טקוק ,סענעשעק יד ןיא טנעה יד טלַאה רע ױזַא יוװ ,טכַאמענכַאנ

 םיא טאה רערעדנַא רעד ,ןייצ יד טימ טצירפש ןוא טדער ןוא ןלירב יד

 טנעה טימ ןָאקסעלַאפַאר טרידָאלּפַא טָאה רע יױזַא יו טמורקעגרעביא
 רע יוזא יוװ ,ןזיווַאב טָאה רעטירד ַא .םירבא עלַא טימ ןוא סיפ טימ ןוא

 ךיז טָאה "טָאי, רעד יױזַא יו ןוא ,ןשוק ?טָאי, םעד טּפַאכעגמורַא טָאה
 ,רעטכעלעג ראפ ןעננַאנעצ טרעוו הרבח עצנַאג יד ןוא .,ןקָארשרעד ךעבענ

 ןעמ טמור סיזמוא טשינ ,המוא עכעליירפ ַא ללכב ןענַײז ןרָאיַמקַא

 אטשינ ןיא'ס יצ ,סָאװ ָאד זיא'ס יצ ."קנערק עטּפעלשרַאפ, זדנוא ַאב ייז

 6 רע טנָאז .ןעמ טכַאל ,המבח א רענייא טנַאז ,טכַאל עמ --- סָאװ ןופ

 | .ןכַאל יאדווַא ךָאד ןעמ ףרַאד -- טייקשירטנ

 ןָאטעַאפ ןיא עיצקעל ַא ןענעייל טרָאד ייז רעק "ןתיול, רעזדנוא ---
 ...טסנוק , ןגעוו

 טאה סויוועל רָאטקַאד רעד .,ַײברעד ןעוװעג ןענַײז ייז יוװ דךַײלג ןוא
 -טק םוצ ךַײלג ןריפ טשינ ייז לָאז רע ,רעשטוק םעד טגָאזעגנָא הליחתכל

 ;ּפעש טָאטש רעד םורַא רוט םעניילק ַא רעֶורְפ ןכַאמ רָאנ ,"לָאּפָאנַאמ, עפ
 טשינ ךיז טעינַאמערעצ ,טלעג טָאה סָאװ ,טַאנעצעמ ַא .טפול עָשלירפ

 יױל רָאטקַאד רעד .וצרעד עשידִיי ךָאנ ןוא ןרָאיטקַא עמערַא טימ קרַאטש
 -ַײנ סָאד םיא רַאפ ןבָאה לָאז רָאיטקַא ןַא זַא ,ןרָאװעג טניווועג זיא סויוו

 דעד ןיא ,עפַאק ןיא ןעמוקעגנַײרַא רָאנ זיא רע .טלעג ןופ חוכ רעד .עקירעג
 יּפמַא טקעּפסער טימ ןוא ןענַאטשעגפיוא ,שטנעמ ןייא יו ,םלוע רעצנַאג
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 ליפעג םעד טימ ןעמונרַאפ טָאה רע ןכלעוו ,ןָאנביױא םַאד םיא !טָארטענ

 "עגקעװַא רעבָא רע טָאה רַאפרעד .,טדָא ןַײז סייוו סָאװ ,שטנעמ ַא ןונ

 טנַאה רעטכער רעד ןופ ןָאקסעלַאּפַאר דעילַארטסַאג םעד ךיז ןבענ טצעז

 -יז יד ןוא ,טנאה רעקניל רעד זופ ןַאמצלָאה אירַאסערּפמיא םַצד ןוא

 ןרָאװעג ןיא גנומיטש יד ןוא ,םינּפ ךעלרעַײפ ַא ןעמוקַאב דלַאב טָאה גנוצ

 עדייב ןוא ,גנולק ַא ןבענעג טָאה סויוועל רָאטקַאד רעד ,ענעביוהעג ַא

 רעזענ עשיטימעס עגנאל יד טימ ןוא ןקַארפ עצרוק יד טימ סרענלעק

 ןפָאלעגוצ ,דרע רעד רעטנוא ןופ יוװ ןסקַאוװעגסיױא לָאמַא רעדיוװ ןענַײז

 טימ ןַײרַא ןגיוא יד ןיא םיא טקוקעג ןוא סויוועל רָאטקַאד םוצ ךַײלנ

 רָאטקַאד ראד סָאװ ,סָאד יו ךַײלג ,טייקירעגַײנ ןוא טקעּפסער ליפיוזַא

 ןוא זױהעפַאק ןרַאפ ןוא ייז רַאפ ןבָאה טעװ ,ןנָאז דלַאב ייז טעוו סויוועכ

 רענלעק עדייב .טרעוו ַא רַאפ סָאװ עדוי ימ טלעוו רעצנַאג רעד דַאפ

 םעַײַא םעד ןטלַאהרַאפ ןוא ,רעטנורַא טנעה יד ,ןגיובעגוצ שזַא ךיז ןכַאק

 סָאװ ,שפנ ןקידעבעל ַא רַאפ ךעלנעמ רָאנ ןיא'ס ?םיוו ,ליפיוזַא ףַא

 יעגסיורַא ךיִג ױזַא טשינ רעבָא טָאה סויוועל רָאטקָאד רעד .,ןעמעטָא ןומ

 וַײפ ץנַאג רעירפ ךיז טָאה רע ,ןגָאז וצ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,סָאד טנַאז

 ןגיוא יד ,טשטיינקרַאפ ןרעטש םעד ,ןברַאש ןקיקעַײרד םעד טעלנעגסיוא

 יייא ןיא ןלירב יד רעבירַא טכארטרַאפ טקוקעג ןוא טכַאמענוצ בלַאק

 .םעלבַארּפ-טלעוװו ַא ןזייפ םַאב טלַאה סָאװ ,שטנעמ ַא יוװ ןַײרַא לטניּפ

 ַאב ןטעב טלָאװ סויוועל רָאטקָאד רעד .,ןרָאװעג טנַאזעג ןיא טרָאװ סָאד

 ,ריב לפוק וצ ןעמעלַא ,ריב ןעגנעקב ןַײז טוג ױזַא ןלָאז ייז ,סרענלעק 'ד

 .ןסַײברַאפ ףיוא טשרנוו ערשכ ןוא

 ךיז לָאמַאטימ עדייב ןבָאה ,טכַײלגעגסיױא ךיז ןבָאה סרענלעק יד

 ,רעמינּפ עקידנענַײש עכלעזַא טימ ןוא טעּפמיא ַאזַא טימ ןבעגעג זאל א

 ַא ,רעצעמע זַא ,הרושב ַא טלעוװ רעד ןגָאזנָא ןלעוװ ןטלָאװ ייז יו ךַײלנ

 ,םנטסקינייוו ,רעדָא ,לָאּפדרַאנ םעד טקעדטנַא טָאה ,רעטנַאקַאב רעטנעַאנ

 .שינעגנעפעג ןופ טַײרּפַאב ןצעמע טָאה עמ זַא

 טימ ןעמ טָאה טשרּוװ ערשכ יד ,ןרָאװעג טריוורעס זיא ריב סָאד

 יקַאד רעד ןוא ,טרָא םענייר ַא ריא רַאפ טקינײרענּפָא ,ןעמונענפיוא דובכ

 ַא רעייז טימ ןוא ,טנעדיזערּפ ַא יװ ,ןביוהענפיוא ךיז טָאה סויוועל רַאמ

 עסיורג ןוא ןּפיל עכָארג ענַײז ףיוא ןסָאנעצ ךיז טָאה סָאװ ,עלעכיימש סי

 ןפיוא רענייא ןסקַאװעצ ענדָאמ םיא ַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןייצ עסַײוו

 .עדער עקידנצנעלג ַא ,עגנַאל ַא ,טסאט ַא ןטלַאהעגּפָא רע טָאה ,ןרעדנַא

 ,שטַײד ךיוה ,ךעלריטַאנ ,סויוועל רָאטקָאד רעד טָאה ןכַארּפשעג

 רעטרעוו ַײרד ןיא .שטַײד ןכערּפש ןעמ זומ ,לעיציפַא דלַאביוװ םערָאו

 ,טלַאהניא ןצנַאנ םעד רעביא רימ ןבינ

 קילברעביא ןצרוק ַא ןבענעג ?כ-םדוק טָאה סויוועל רָאטקַאד רעד

 ךיז טָאה טפנוק יד ױזַא יו ,לל2ב רעטאעט ןופ עטכישעג רעד רעכיא
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 ןסיורג םעד ןופ-,רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא רעקלעפ עלַא ַאב טלקיווטנצ
 זיא ייברעד זַא ,ךיז טײטשרַאפ ,גָאט ןקיטנַײח וצ זיב ןטַײצ סריּפסקעש
 ןוא רעכיב ןופ ןעמענ ןוא ,עיצידורע עקידארומ ַא ןרָאװעג ןזיװַאבסױרַא
 -סיוא ידו ןופ ּפעק יד ףַא לנַאה ַא יו ,ןטָאשעג ךיז ןבָאה סרעסַאפרַאפ ןופ
 ןטמיושעגנָא םוצ ןעקנוװעג שימלעש ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עטרעגנוהעג
 סָאװ ,טשרּוװ ןרשכ םעד וצ טלכיימשעג דעלטנַײרפ ןוא ריב ןקידנליּפש
 8 טימ שיילפ טרעכיירעג טוג ןופ חוחינ-חיר דיז ןופ ןרעה טזָאלעג טָאה
 ןביוהעגנָא ןיוש טָאה הרבח .לבָאנק ןשטַײד טימ טַאמָארַא םענַײפ רעייז
 םעד טיול םערָאװ ,ריב טימ סעלפוק יד וצ ךיז ןענכדש וצ זַײװכעלסיב
 רָאטקַאד רעד זיב זא ,טנכערעגסיוא ייז ןבָאה "קילברעביא ןצרוק, ןקיזָאד
 קימרַאפ לָאמ ַײרד ייז ןענַאק ,ןריּפסקעש טימ ןרעוו קיטרַאפ טעוו "ןתיול,
 .טשרנוו ןרשכ םעד טימ ןוא ריב ןטימ ןרעוו

 זַא ,םינּפַא ,ןעזעגסיױורַא ןייֵלַא רעבָא טָאה סויוועל רָאטקָאד רעד = }
 רע טָאה ,קעװַא טַײװ וצ לסיב ַא ?קילברעביא ןצרוק, ןַײז טימ .ןיא רע
 ןופ רעטַאּפ, םוצ דַײלג ןריּפסקעש ןופ רעביא גנורּפש א ןבעגעג קיצנוק
 רע זיב ,סרענלָאפכָאנ ענַײז וצ ןוא ,ןענעדַאפדלַאג וצ "עניב רעשידִיי רעד
 .מעל ןיא ָאד רעטַאעט ןשידִיי ןופ ןטסיטרַא יד ֹוצ רעבירַא םולשב זיא
 ןעטלזדנַאלב סָאװ ,סרעטַאעט ערעדנַא עלַא ןופ ן?סיטרַא יד וצ ןוא גנרעב
 רעשידִיי רעד ןופ ןַאפ יד ףיוא ןבייה ןוא טָאטש וצ טָאטש ןופ םורַא
 טָאה ,ןטסיטרַא עדנעשזדנַאלב עטסנטַײדַאב עקיזָאד יד ופ רענייא ,טסנוק
 ןיוש רעד ,טשערַאקוב ןופ טסַאג רעגנוי רעד זיא ,טגָאזעג רענדער רעד
 יבלעוו ,אקסעלַאפַאר רעלטסניק רעלופמנַאלַאט רעד ,ָארטסעַאמ רעטמירַאב
 .ןסירגַאב וצ ןטסיטרַא רעטיול ןופ זַײרק ןגנע םעניא ָאד ערע יד ןבָאה ייז

 -קַאד רעד טָאה --- ,ןרעה ןוא ןעמַאד ענַײמ ,טסיטרַא רעגנוי רעזיד,
 -ַאֿפַאר ףיֹוא קידנזַײװַאב ,ןטסיטרַא יד ֹוצ טעדנעוועג דיז סויוועל רָאט
 ןגיוא ערעזדנוא רַאפ ןענישרע ןיא טסיטרַא רעגנוי רעזיד -- ,ןָאקסעל
 -עַײרַאװרעדנוא ןַא למיה ןפיוא לָאמַא טנַײשרע סע יו ,טרַאוװרעדנוא ץנַאג
 דעדנצנעלג רעדנעזדנַאלב ַא ,רעדנטכיול א עימַאנַארטסַא רעד רַאפ רעט
 "אד רעד זדנוא וצ טעשזדנַאלברַאפ טָאה טעטרַאוװרעדנוא ץנַאג ,ןרעטש
 ןצנַאג םעד טכַײלַאב טָאה ןוא ַאקסעלַאפַאר ןרעטש רעדנעשזדנַאלב רעקיז
 ןעמַאד ענַײמ ,גנַאל ףיוא טשינ רעבָא .עניב רעשידִיי רעזדנוא ןופ למיה
 -נעשזדנַאלב עסיורג עֶלַא יוװ ,טַײצ רעצרוק ַא ףיוא רָאנ רעדַײל ,ןרעה ןוא
 ךיא ...ןדנווושרַאפ ייז ןרעוו טָא ןוא ,דיז ייז ןזַײװַאב טָא סָאװ,ןרעטש עד
 רָאטקַאד רעד טָאה -- ,ןרעה ןוא ןעמַאד ענַײמ ,טסָאט ןַײמ ףיוא בייה
 עשידיי ערעזדנוא רַאפ קנירט דיא --- ,השרד ןַײז טזָאלעגסױא סויוועל
 "!ךאה , .ןרעטש עדנעשזדנַאלב

 עדייב ןופ ןטסיטרַא יד טּפַאכעגרעטנוא ןבָאה "ךָאה, רעקיכַאֿפַײרד ַא
 -טידָאלּפַא עיצרַאּפ עשּפיה ַא טימ רענדער םעד טקנַאדַאב ןוא סעּפורט
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 ,טשרנוו ןרשכ םעד וצ ןוא ריב םוצ םענ ַא ןבענענ ךיז טָאה עמ ןוא ,ןטנעמ
 יבָאנ םיא ֹוצ טגָאז -- !ןרעטש עדנעשזדנַאלב ערעזדנוא רַאפ ---

 יד וצ גנולק א טוט ,ריב קנורט ןטצעל ןטימ סויוועל רָאטקָאד רעד לָאמַא

 רעד זיב םלוע ןצנַאנ ןטימ ּפִא ךיז טנגעזעגנ ןוא ךיז טלָאצעצ ,סרענלעק

 ,ןגרָאמ זיב ,ננולעטשרַאפ רעטייווצ

 .ןעזרעדיוו ףיוא ---
 צב ,אירבח רעד ןופ רענייא ןָא ךיז טפור --- !ינרטּפש ךורכ --

 | .ריִּפ טַײז רענעי ףיוא ןיוש זיא סויוועל רָאטקַאד רעד

 ,רענייא ךָאנ רעטנוא םיא טּפַאכ --- ,טַײצ ַא זיב זיא גנידצלַא ---
 ארדעּפ ןָאד יוז ,חנבל רעד רעטנוא ךַאז עקיבייא ןייק ָאטשינ --

 | ,טגָאז
 .ןניבר השמ טנַאזעג רָאנ טָאה סָאד ?ָארדעּפ ןַאד רעסָאװ !דלָאו ---

 ?ךלמה המלש -- ןעניימ טסרעק ---

 טייטש טכַאנ יד !טעברַא רעד וצ ,רעדניק ,דלמה המלש ןַײז זָאל ---

 טריצַאּפש עמ ןוא ןשיט יד ןופ ףיוא ךיז טבייח םלוע רעד ןוא .טשינ

 ןּפַאכ ןָאק עמ ּוװ ,רעמיצ ןקיטַײז םענעסַאלשענּפָא םעניא ,ןיהַא ןַײרַא

 ,לטרעק ַא

 קיצפופ ןוא ןביז לטיּפַאק

 ןטרָאק יד ַאב

 -נטרָאק םעניילק םעניא ,ןיהַא ךיז ןבַײלקרַאפ ייז זַא ,ןרָאיטקַא הרבח

 ?ןיחהַא טמוק טַײצ יד ּוװ ,זעד ןעמ סייוו ,"לָאּפָאנָאמ , עפַאק ןופ ?לרעמיצ

 סָאװ ,לדניה-הרּפכ ַא רעצעמע ןַײז זומ ,ןליּפש קעװַא ךיז ןעמ טצעז

 ,ּפָאק ןַײז ףַא ןלַאפ תוללק קלח רעטסערג רעד ןוא דעלטרעוו בור סָאד
 רעטנַאקַאב רעזדנוא ,בלַאוש ?לדניה-הרּפכ סָאד זיא ןטסניימ םוצ

 | ,בלַאװש קַאזיא רעקינַאדמ
 יו רעמ ןטרָאק יד ַאב טציהעג בלַאװש ךיז טָאה לָאמ סקיטציא

 םיא ןיא סע ,"געוו םעד ןעננַאנענרעביא םיא זיא רעטעקַאנ ַא, ,לָאמעלַא
 ,רע יא ,עדייב .השעמ ַא ןָא ךיז וט שטָאכ ,טַאלב סָאד ןעגנַאנעג טשינ

 ןיא ןטלַאהעג ןבָאה בלַאװש ַאטעירנעה ,ענַאדַאמירּפ יד ,רעטסעווש יד יא
 ..רעַײפ שילעה א יװ טמַאלפענ עדייב ןבָאה ןוא טלענ ןטַײב ןייא

 טָאה ,ךיז ףיוא יו ,טרַאעג רעמ ךָאנ םיא טָאה רעטסעווש רעד ףַא
 יז טָאה ."טלעג טנערב, יז זַא ,ןעמעלַא רַאפ ןדערסיוא ריא ןעמונעג רע
 ;טנַאזעג ריא רע טָאה .סנַײז טשינ ,טלענ ריא טנערב יז זַא ,טגָאזעג םיא
 רע טָאה ..'ךעלטערַאניס יירד, :;טנַאזעג םיא יז טָאה ,"טערג שַאוי ,
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 ןֶא טבייה סע ,טרָאו א רַאפ טרָאװ ַא ,,. םיא יז טָאה .,.ריא
 ךיז ןעמענ ךס ַא ,ןַײרַא ךיז טשימ םלוע רעד .טנַאפערעטניא-ריוה ןרעוו
 וטימ ןטלאהח סָאװ ,עכלעזַא ךיוא רעבָא ןַארַאפ ,עקָאדַאמירּפ רעד רַאפ ןָא
 טנערעגפיוא רעמ ךָאנ רע טרעוװו .עדווירק ןַײז ןַא ריז ייז ןעמענ ,רעדורנ
 סמענייק טשינ טעב ןוא רשוי-ץילמ ןייק טשינ ףרַאד רע זַא ,טגָאז ןוא

 ,ןסקַאװ ןרעטכעלעג יד ןוא ךדעליירפ טרעוו סע .עקסַאל

 ;ןרָאטקעריד עדייב דיוא ןנױצעגנַײרַא ןטרָאק ןיא ןרעוו זַײװכעלפיב
 ,ןַאמצלָאה דרַאנרעב ןוא לצעגנ ןב לצעג

 .ךיז ױזַא טַאלג רעֶורפ ןעניױשרַאּפ ייווצ יד ןציז ,ןרָאטקעריד סלַא
 רעוו ,ןעז ֹוצ טנַאסערשטניא זיא'ס .טליּפש םלוע רעד יװ ,וצ ןקוק ייז

 ןייֵלַא ייז ןלעטש ךָאנרעד .ןליּפשרַאֿפ טעוװ רעוו ןוא ןעניוועג ַאד טעוװ

 ,ךיז יוזַׂא רָאנ .ןיינ ,ןעניוועג וצ ףיוא טשינ חלילח ,ןַאק ןיא ןַײרַא ךיוא
 ?ןנַאלש טעוװ טרָאק סנעמעוו ,ןעז עװַאקעשט ןיא ןעמ ,סעװַאטַאק ףיוא

 .אמתסמ ךָאד ייז ןליּפשרַאפ ,טרָאק רעדנילב ַא ַאב ךיז טריפ סע יו ןוא
 וצ ןֶׁש ךיז ייז ןבייה ,ןבָארגַאב רעדיוו ייז ןרעוו ,ןליּפשּפָא ךיז ייז ןליוװ
 עמ ןוא ,טעברא רעד ןיא טפיטרַאפ עֶלַא ןרעוו ױזַא טָא ןוא -- ןציח
 ם ע  ;ןכַאז ַײרד רעסיוא ,טלָשוװו יד ךיז רַאפ רעמ טשינ ןיוש טעז

 .ןטרָאק יד ןוא ט?לענ סָאד ,ריקנַאב

 יד ,טננילק טלעג ,ןענערב ןניוא ,ןעמַאלפ רעמינּפ ,ןעַילפ ןטרָאק

 ,טרָאק ַא רַאפ ךיז טנַאלש עמ ,טנעה יד ןופ טסַײר עמ .,ןסקַאװ ןעַײרשעג

 ,טשינ רעוו ןוא ,ןדירפוצ זיא'ס רעוו ,טשינ רעוו ןוא ,טכַאל סע; רעוו

 ,ןַײזסרוד ערעדנַא סָאד סנייא טיירג זיא ןעמ .,עלַא ןענַײז טגנערעגפיוא

 ,טייהרעקידעבעל ןעגנילשנַײא

 ירד ןיא לייטנַא ןייק ןעמונעג טשינ ןבָאה ןענױשרַאּפ ייווצ רָאנ
 דלעה רעננוי רעזדנוא ןעוועג ןענַײז סָאד .,ןטרָאק יד ןופ עילַאנַאכקַאװ

 -עדנַײרב , ,יז טפור עמ יוװ ,רעדָא ,קַאינרעשט לדנַײרב ןוא ַאקסעלַאּפַאר
 ,"קַאזָאק על

 ףיוא ,אברדא ,ןטרָאק ןופ טַײוװ הלילח ןענַײז ייווצ יד תמחמ טשינ

 ןליבצנַאמ ַײרד ןסעטשרַאפ טעוװ יז, זַא ,הרבח ןגָאז קַאזַאק עלעדנַײרב
 ןגָאז ,סיוא יז טּפַאכ ,טניוועג יז זַא ,קַאזָאק עלעדנַײרב , ,"ןטרָאק יד ַאב

 הרבה ריא ףֵא ןנָאז ױזַא .ינדוינ -- ןוא סינ טימ עקלמרַאי יד ייז
 סָאד יז טלאהַאב יז טניוועג :סריא ךיז טוט עקעדנַײרב ןוא .ןרָאיטקַא
 יז טרעה ,טרָאק יד טשינ ריא טיינ סע ןַא ,יז סעז ;ענעשעק ןיא סניוועג

 ,קַאזָאק עלעדנַײרב זיא שטנעמ ַאזַא טָא ,ןליּפש וצ ףיוא

 ןָאק עמ ,טרעקרַאפ ,?טרעק ןייק טנַײפ טשינ טָאה ַאקסעלַאפַאר ךיוא
 זיא ןליּפש ןַײז ?ןעד סָאװ רָאנ ,ביל רעייז-רעייז סָאד טָאה רע; זַא ,ןנאז
 -ענ סָאד ױזױַא טשינ טריסערעטניא םיא ,טרַא ןימ רעדנַא ןא ףיוא רָאנ
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 ןופ סעצָארּפ רעד .אפוג ןליּפש סָאד יוװ ,ןליּפשרַאפ סָאד רעדָא ןעניוו
 ,סערעטניא ןכיוה ןופ ךַאז ַא ,ןילַא םיא רַאפ זיא ליּפשנטרָאק

 גינעק ןפַא קעװַא לעטש ךיא זַא ,לָאמ עטסקעז סָאד ןיוש !ַאכדַאכ,

 ....ןעמענסיוא לָאמ ןייא סָאד לָאז רע ,ןנַאז טלָאז ריא ןוא ,קיּפ

 ןיוש ךָאד בָאה ךיא ?ףיורעד ריא טנָאז סָאװ !ַאכדַאכ , רעדָא

 ,"!טליּפשראפ לָאמַא רעדיוו

 -ענּפָא רָאנ ןבָאה ,ָאקסעלַאפַאר ןוא קַאזַָאק עלעדנַײרב ,ייווצ יד

 רעצנַאג רעד ןוא סיורג נונעג ןרָאװעג זיא ?מוט רעד זיב ,טַײצ יד טרַאוװ

 ַא ןיא טעװערעקענּפָא ךיז ייז ןבָאה טלַאמעד ,טריזיטָאנּפיהרַאֿפ םלוע

 -ענ רעמיטניא ןַא ייווצ יד ןשיווצ ןרָאװעג ןדנוברַאפ ךיִנ זיִא'ס ןוא ,טַײז
 טָאה רע זַא ,טשינ סעָאט ןייק טָאה רע ביוא ,םיא ךיז טכַאד סע, :ךערּפש

 רעד ."טשינ סעָאט ןייק טָאה רע ,ןיינ,; .,,?יטשענעלַאה ןיא ןעזעג יִז

 פיל עטשרעבייא יד ןוא ,טיור טרעוו םינּפ קיכעלַײק סקַאינרעשט םַאדַאמ
 רע שטָאכ ,טנעקרעד דלַאב םיא טָאה יז, .ןציווש וצ ריא ַאב ןָא טבייה

 ןצעזוצ ךיז ייז ןטלָאװ רשפא ,רעסיורג ַא ןרָאװעג ...ןסקַאװענסיױוא ןיא

 .. ךעלַײװ ַא הַא
 סעומש רעד ןוא ,לשיט ַא אב רעדנוזַאב קעװַא ךיז ןצעז ייז ןוא

 -ושטש ,,,עּפורט .,,,רעטַאעט ...יטשענעלַאה , :ךיז טלקיוו ןוא ךיז טלקיוו

 :קידנעײגַײברַאפ נערפ ַא יז טוט רע .",..קַאּפ

 ?קַאּפושטש רעד טָא ,טציא רע ןיא עשז וו ---

 עדייב טימ ךַאמ א טוט יז) !עה-עחע ?ןיא רע וו קַאּפושטש ---
 ...ץכעלאשאה וילע (טנעה

 :ףיוא ּפַאכ ַא ךיז טוט ַאקסעלַאפַאר

 ,..?ןברָאטשעג ---

 :ןייצ עלַא טזַײװַאב ,קַאמשעג ךיז טכַאלעצ קַאינרעשט םַאדַאמ יד
 -ושטש זיא שטנעמ אזא טשינ ?ןברָאטשעג קּפושטש ,ַאכדַאכדַאכ ---

 ףַא קרַאטש ןוא טנוזעג אקווד זיא רע ,טײקשירַאנ אזַא ןָאט לָאז רע ,קַאּפ
 !ךרע רעד ןיא ,יוא ,ךרע רעד ןיא םיא ןיא ּפָאק רעד רָאנ ,םירבא עֶלַא

 קינוב-לכ רעד -- רעבַײװ טימ קידנעטש ןָאט וצ טָאה רע סָאוװ ץוחַא
 זדלַאה ןיא םיא תוכמ ַײרד ,רעבַײוװ ַײרד ןבָאה ךיז טנינרַאפ קַאּפושטש

 -ענ וצ ןבָאה םיא טעו רע סָאװ ,ּפַאלק ןקיטַײז א טּפאכעג רע טָאה ---

 -םייא טשינ ךיג יֹױזַא ןיוש טעוװ רע זא ,גנונעפָאה א טָאג וצ ןוא ,ןעקנעד

 .םיתמה- תיחת ןייק ןייטש

 טלייצרעד ןוא רעטנענ םיא וצ וצ ךיז טקור קַאינרעשט םַאדַאמ יד

 ןיא רע ױזַא יוו ,ןקַאּפושטש ןופ טנעה טימ ןוא ץיה טימ ,ץרַאה טימ םיא

 ךיז טָאה שטנעמ ַא ,טַײקינילק ַא .תורצ עסיורנ ףַא ,תורצ הַא דעבענ
 לסיב עצנַאג סָאד טפיוקרַאפעגסיוא ןוא טצעזראפעגסיוא ,טכַארבעגסיױא

 טימ ןקַאּפושטש ןעק סע רעוו ןוא !טנַאמרַאפ טָאה רע סָאװ ,ןטנַאילירב
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 בילוצ --- ?סָאװ בילוצ ןוא ..,ןייטשרַאפ סָאד טעװ רעד ,ןטנַאילירב ענַײז

 טַײצ רעד טימ ןַײז טעװ יז זַא ,טמולחענ ךיז טָאה םיא סָאװ ,?דיימ א

 יז טָאה ענָאדַאמירּפ ַא ,ץלַא ןַײז ןוא גנוריצ ןַײז ,שינערַאּפשנָא ץנַאג ןַײז

 -- ןכַאמ םעדכַאנ טעװ רע סָאװ ,ענַאדַאמירּפ ַא ,ןַײז טלָאזעג םיא ַאב
 ךָאד זיא ףוס םוצ .,.ןגעמרַאפ ַא ריא ךרוד -- הכמ ַא םיא ךיז לָאז ןכַאמ

 זַא ,השעמ ַא ךיז טפערט ?טָאנ טוט סָאװ .טלעוו רעד ףֵא טָאנ ַא ןַארַאפ

 -טלעו רעד טימ טרעצנַאק ַא ףֵא ץעגרע ןענעקַאב ךיז ףרַאד ?דיימ סָאד

 ךירבמע אלעשטרַאמ יד ןוא ,ךירבמע טשלעשטרַאמ ןירעגניז רעטמסיראב

 ךיז וצ קעװַא יז טמענ ןוא ,הרּפכ יד ריא ךָאנ יז טרעוו ,ןעגניז יז טרעה

 -עננַײא טשינ רע לָאז ,ונ .םוירָאטַאװרעסנָאק ןיא ןיוו ןיא ּפָא יז טיג ןוא

 ,ןכענַאדַאמירּפ ַאזַא טרילרַאפ עמ זַא ,קַאּפושטש ,חנושמ-חתימ ןייק ןעמ

 !ןכענַאדַאמירּפ ַא ,ַײא ?ןעמוקפיוא ריא ךרוד טנַאקעג טלָאװ רע סָאװ

 ןוא טולב ...דניק א רָאג ךָאנ ..,דלָאנ ַא ?דיימ ַא סיוא טכוז קַאּפושטש
 ךיז טזָאל סע ןזַא -- סָאד טגניז ןעגניז ןוא .,נָאט רעד יוװ ,ןייש ..,ךלימ

 .קַאװיּפס עזָאר ,יז טסייה עזָאר .,,טלעוו יד סיוא

 ,..1?לזייר ---

 קיצפופ ןוא טכַא לטיּפַאק

 גולק זיא יז -- ןייש ויאס רע

 -רעד טָאה יז זַא ,"קַאזַאק עלעדנַײרב , רעדָא ,קאינרעשט לדנַײרב

 רעמ ןיוש ריז יז טָאה ,"?זייר , יירשעגסיוא םעד ןָאקסעלַאפַאר ןופ טרעה

 ןוא טנעה יד טימ קסעילּפ ַא ןבענעג טָאה יז ,ןטלַאהנַײא טנַאקעג טשינ

 :טנעמילּפמָאק ןטלַא ןַא ךיז טכַאמעג

 ...ןנולק ןיב ךיא -- ןייש זיא'ס רעוו .,,?ונ {יוא !יוא ---

 !ניוא ןַא יוא .גיוא ןַא טָאה יז זַא ,ןעמירַאב עקַאט ךדיז געמ יז .ָאי
 רעטניה ןעזרעד רָאנ טָאה יז יו ,טונימ רעטשרע רעד ןיא ,דלַאב !ניוא ןַא

 ריא ןיא ױזַא ,"טשערַאקוב ןופ ַאקסעלַאפַאר ַאעל, םעד טָא ןסילוק יד
 םיא טָאה יז סָאוװ ,רעד טָא ..."רע, זיא'ס זַא ,ןעקנַאדעג יד ףַא ןעמוקענ
 םיא יז טָאה לָאמנייא טשינ ןוא .קאויּפס רעד טימ םענייאניא ןעזענ

 ןָאטעג םענ א דלַאב טָאה יז ןוא ,לָאמ ךס ַא ,לָאמ עכעלטע רָאנ ,ןעזעג
 -ניא ןעזענ םיא יז טָאה נו !םלוע ?לש ונובר, ;ןורכז ןיא ךיז ַאב ןעלכידנ

 ,יטשענעלַאה ןיא זַא ,ךיז טײטשרַאפ ,ונ --- ?קַאוװיּפס עזָאר טימ םענייא

 רעד יװ רָאלק ,ןרָאװעג רָאלק ריא סָאד ןיא טנַײה טשרע !רעטַאעט ןיא

 ,םנטשרע .ןכַאז ךס א טרעפטמנערַאפ ןיוש ריא זיא ,ױזַא דלַאביװ ,גָאט
 טניילעגנייא יױזַא טָאה קַאויּפס עזָאר יד טָא סָאװ ,טכער ןיוש ריא ןיא
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 ,ךַא ...ןעקנעברַאפ ךיז ןעמ געמ ,ןבעל'כ ,רוחב אזַא ךָאנ !ַא ...טלעוו יד
 ."..!טקנעבעגנ םיא ךָאנ טָאה עזַאר יו ,ןסיוו לָאז רע ןעוו

 ...עטקנעבעג ---

 יַאמ יד ןוא .םעטָא רעד םיא טּפַאכרַאפ סע ןַא ,טליפ ַאקסעלַאפַאר
 טכַאמ רע יוװ ,רָאנ עז, ;טנעה יד רעביא ץעז ַא םיא טוט קַאינרעשט םַאד

 יּפֶא ןיוש ןָאק ןוא רעקשטיננוי ַאזַא !ךעבענ !דעבענ ...!עטַאװעמת דיז

 ןעד ןיא ןעקנעב וצ ןעקנעב !רע טנערפ ײקנעבעג !יֵא ,יִא ,יִא ,ןרַאנ
 ךיז טָאה לדיימ סאד .טכיל ַא יו ,ןעגנַאגעגסיוא !ןעגנַאגעגסיױא !ךדַײלנ

 ,ַאכ-ַאבכ --- ?סָאד סייוו יז ןענַאװ ןֹופ ...ןעניפענ טנַאקענ טשינ טרָא ןייק
 יוװ .ייווצ ערעדנַא יו ןעוועג ךָאד ןענַײז עזָאר ןוא יז !השעמ ענייש ַא
 עזָאר סָאװ ,ךַאז א ןעוועג ןעד זיא סע ...רעטסעווש ענענייא יו .רעטסעווש

 ..השעמ ַא ןפָארטעג ךיז טָאה לָאמנייא ?ןעיורטרַאפ טשינ ריא רַאפ לָאז

 -ייז ווו ,טַארוקַא טינ ןיוש טקנעדענ יז ?ןפָארטעג סע ךיז טָאה ּוװ !ַאש

 -מורַא ךיז ַײז ןבָאה סרענַײניצ יד יוװ ױזַא ?ןעווענסיוא טשינ ןעד ייז ןענ

 ,םלוע-לשדונובר ,םיא ןעמ לָאז ןּפעלשרַאפ ,ןקַאּפושַײש םעד טימ טּפעלשענ

 זעמ טָאה ,טנַאטענ טָאה ןעמ ּווו .טָאטש וצ טָאטש ןופ .דנַאל וצ דנַאל ןופ
 טניוטעג טשינ םיא טָאה --- טרָא ןייא ףָא גנַאל ןבַײלב ,טקיטכענעג טשינ
 -עפַא ,לָאמעלא ,טפדורעג ןוא טנָאיעג םיא ןבָאה סָאװ ,רעבַײװ ענַײז רעכיא
 ןוא .קעלש סהערּפ םיא ףא לָאז ןעמוק ,בַײװ שירפ .ַא םיא וצ טמוק לָאמ

 גנָארד ןייא ,םיא ףָא רָאי ַאזַא -- ןעוועג טלַאמעד םיא ַאב זיא עּפורט ַא

 ,ןפיּפש ריא טימ ,קַאינרעשט לדנַײרכ ,יז טשינ ןעוו .ןרעדנַא םענופ רעסערג
 עברָאט ַא ןעמענ טנעמעגנ רע טלָאװ ,ןעגניז ריא טימ קַאויּפס ַאזַאר ןוא
 ,ןעייווצניא ייז ףַא ,ּפָאק ןטימ ןניילנַא טָאלג רעדָא ,רעזַײה יד ןיא ןייג ןוא

 -וא ןוא ,.רעטַאעט לקיטש עצנַאנ סָאד ןטלַאהעג ךיז טָאה ,ןנָאז ןעמ ןַָאק
 סָאד ןןענניז 'א ןעוועג זיא סָאד ,ךעלדיל ןענניז סַאזָאר ףַא ,טּפיוהרעב
 סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג זיא קַאינרעש: םַאדַאמ יד ..."!דעלדיל ןעוועג זיא
 סיורג ןַײז לָאמַא טעוװ ?דיימ סָאד זַא ,טלַאמעד ךָאנ טנַאזעג תואיבנ טָאה
 ןיוש ןכַאז יד ףא ןיא ,קַאינרעשט םַאדאמ יד ,יז םערָאװ ,טמירַאב ןוא
 -ווא -- ןבעל ריא ףַא ןעזעגנָא ןיוש ךיז טָאה יז סָאװ, ...ןיבמ ַא אקווד

 ריא זיא ַאד טשינ זַא ,לָאמ ?םיוו טנַאזעג ןיילא ןעזָאר טָאה יז !יואדיוא
 קיטכירפיוא יױזַא ריא טימ טלעטשעגנַײא טשינ ךיז טלָאװ רענייק .טרא
 ,ןירַאה ריא טיורטראפ טשינ ַאזַאר טלָאװ םענייק רַאפ ןוא ,יז יוװ ,ןדייר וצ
 יזַא טשינ ןעק רענייק ,ןיינ -- טשינ ןעק רענייק םערָאװ ,ריא רַאפ יו
 סָאד סָאװ טימ ,טסגוועג יז טָאח ,,.םיא ןעק יז יו ,ןמש חמי ,ןקַאּפושטש
 טָאה ןסייהענ ...ךלימ ןוא טולב .,.דניק ַא רָאנ ךָאנ ...עטנלע ןַא .טקעמַי
 -ייא ןַא סקַאּפושטש ןיא קַאװיּפס ַאזַאר יד זַא ,טלעוו רעד רַאפ וליפַא סָאז
 ַא .עשראו ןופ טכַארבענּפַארַא יז טָאה רע סָאװ ,עקשטינעמעלּפ ַא ,ענענ
 ,ןעבָאב רעד ןלייצרעד רע טעװ סָאד !ַאכדַאכ ?עשרַאװ ןופ עקשטינעמעלּפ
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 ַאזַָאר זא ,טקעמשעגנָא דלַאב טָאה ,קאינרעשט ?דנַײרב ,יז !ריא ?שיִנ

 -עלּפ ַא ליוו רע רָאנ .ענירעסייק ַא זיא יז יוװ ,עקשטינעמעלפ ַא ױזַא זיא

 -שטינעמעלּפ ַא ןַײז לָאז --- רעכַאמנטַאװ רעד םיא טּפַאכ --- עקשטינעמ

 דשטש ַאב ןּפַאטסיוא ,ןקעמשכָאנ ,ןקוקכָאנ ןעמונעג טָאה יז ןוא ,,.עק

 םיא ףרַאד ָאקסעלַאפַאר .רע טסייה ריאמ-םופש ,טנַאטידַא-?גילפ סקַאּפ

 טשינ רע לָאז סָאװרַאפ ,טוג רעייז םיא טקנעדעג רע !ָא, -- ..,ןעקנעדעג

 ... קנערק טּפלשרַאפ ַא ,רעכעליירפ א ,רעקירעדינ ַא ?ןעקנעדעג

 -- ,קַאזָאק עלעדנַײרב רעטנוא םיא טּפַאכ -- ?קנערק עטּפעלשרַאפ ַא

 -לכ רערעסערג ַא ךָאנ ,רוטַאנ רעד ןופ ףרוווסיוא ןַא ,בנג א ,דנובַאנַאװ ַא

 וצ ןבעגעגרעביא רע זיא ,טנוה רעַײרטענ ַא יוװ ,סָאבעלַאב ןַײז ןופ קינוב

 סָאד טלַאה סָאװ ,ערעייז רענייב יד חור רעד טסייוו ,ןקַאּפושטש םעד טא

 ןסקַאװ טרָאד ,טינ ייז טייז עמ ווו ?ייווצ יד טָא ,םענייאניא קידנעטש ייז

 יז

 ןוא ,לבעווש ןוא ךעּפ ייז ףיוא ןטיש וצ ףיוא טשינ טרעה יז ןוא

 ןרעה ןלעוו ןיוש טלָאװ רע .טרָאװ סכעלטיא טגנילש דלעה רעגנוי רעזדנוא

 טּפַאלק יז ןוא ,ןעלזייר טימ ןָא ךיז רעהעג טָאװ ,סעכלעזַא סעּפע ריא ןופ

 רעבָא םעז יז ,ןקַאּפושטש ןגעװו לָאמַא רעדיוו ןוא ןקַאּפושטש ןנעוו םיא

 רעביא ןיילַא דיז יז טגָאלש ,קַאּפושטש ליפוצ ןיוש זיא'ס זַא ,ךיוא ןיילַא

 .יקַאװיּפס ַאזָאר רעד ַאב ץלַא ?סָאד טסייה ,יז טלַאה עשז נו ,אי,, :דייר יד

 ,ריא ַאב טגערפ ןוא ,סע טסייה ַאזָאר ,לָאמנייא ריא וצ ןייג וצ יז טמוק

 יז ןָאק ןענַאק ?םעצולּפ סעּפע סָאװ ?ןטרָאק ףיוא ןפרַאװ ןָאק יז ביוא

 זַא ,ןטרָאק ףיוא יז טפרַאװ ,ןרעפערט ַא ענייא ,יז טגָאז ,טסייוו יז רָאנ

 טסייה אזַאר ,זדלַאה ןפיוא ריא יז טלַאפ ...טלעוו יד סייוא ךיז טְזָאֿל סט

 ..ןירעפערט רעד וצ ןריפ יז לָאז עמ ,וינעבויל ,וינעצרַאח ,וינחמשנ ;סע

 ליוו ױזַא טָא ...?עלענייפ ,טרַאּפשעגנָא ריד טָאה סָאװ ...דלַאב ליוװ יז ,ןיינ

 ..רעַײפ-םַאלפ ןערב ַא ,קַאװיּפס יד טא ןראוועג ?דיימ ענזירּפַאק ַא ,יז

 טשינ .ןשיק ןיא ּפָאק םעד ןטלַאהַאב ,ןענייוועצ ךַײא ךיז יז לָאז םעצולּכ

 ןּפַאכמורַא ךַײא יז לָאז לָאמַא ןוא ,טשינרָאנ טשינ ,ןעקנירט טשינ ,ןסע

 ..."?העד-רסח יצ ,ענושמ ?ןענירד ןטימ ןיא, ..,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןצנַאמ

 יו רָאג עקַאט .ןעגניז ןוא ןעגניז ןוא ןעגניזעצ רָאג ךיז יז לָאז לָאמא ןוא

 ...קַאװיּפס יד טָא לדיימ ענזירּפַאק ַא ,יײװַאלַאס ַא

 טסייה ,ןרעפערט רעד וצ ייז ןעייג ָאי ?יז טלַאה עשז גוװ ,ל5כה,

 "ורטעגכרוד ַא .הפשכמ ענולק א --- ןרעפערט רעד וצ ןעמוקענ .טוג ,סע

 סא סיוא טלַאפ ,ןטרָאק יד סיוא טנייל ,ןגיוא יד ןיא ריא יז טקוק .ענעב

 -ַאק רעדנַאלב, ַא -- ַארַאק רעביוא ןוא ...סע טסייה "עביל ַא, --- ץרעה

 "געוו א, -- לטסקעז רעדנַא ןַא לָאמ עלַא ,?טסקעז ַא ןוא ..."רעילַאװ

 יז ןוא .םוג ."געוו, ַא ןוא "רעילװַאק רעדנַאלב א, ,"עביל א, .סע טסייה

 ,סיוא ריא טשטַײט ןוא ,ןרעפערט יד ,גיוא ןייק ריא ןופ ּפָארַא טשינ טזַאל

 סכַאנ יװ גָאט ,.,רדסכ ריא ןופ טכַארט "רעילַאװַאק רעדנַאלב, רעד זַא
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 וצ טבערטש רע .טכאנ יו נָאט ,רעדנַאלב רעד ,ריא ןופ רָאנ רע םכַארט
 ...המשנ רעד טימ ןוא ףפונ ןטימ ,תוחוכ עלַא טימ ,סע טסייה ןעזָאד וצ ,ריא
 ןוא טשלח רע ,סיוא טייג רע ,ןפערטפיוא ריד טימ ,יז טגָאז ,ךיז ליוו רע
 דימת ,"געוו, ןיא עדייב ,יז טגָאז ,טַײז ריא לַײװ ,,.םורַא יו ,טשינ טסייוו
 --- רע ,ןיהַא וד ,רעהַא -- רע ...געוו ןיא קידנעטש-קידנעטש .,געוװ ןיא
 --- רע ,ביל ךיז טָאה ריא ,יז טנָאז ,ביל ךיז טָאה רוא ,,,.רעהַא --- ֹוד ,ןיהַא
 ,ערעדנַא סָאד ֹוצ סנייא ,יז טגָאז ,ךיז טנַארט ריא ןוא ,םיא וד ןוא ,ךיד
 ..טעשזדנַאלב ריא ,טעשזדנַאלב ריא רָאנ ,ךיז טסַײר ריא ,טבערטש ריא
 ,,,פמיה ןיא ןרעטש יד יו ױזַא ,יז טנָאז ,ןרעטש יד יו ױזַא טעשזדנַאלב ריא

 טנַאזעג ןוא טנַָאזעג הפשכמ יד ןטרָאד ריא טָאה סעּפע ךָאנ ןוא
 ,רָאנ טסנעדענ יז ...סָאװ --- טשינ רעבָא ןיוש טקנעדענ יז .טנַאזעג ןוא

 ןֿפַאפעג עזָאר ריא ןיא ,ןרעפערט רעד ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענַײז ייז זַא
 ַא, ..ךיירפ רַאפ ׁשזַא ןענייו ןוא ןשוק יז ןעמונענ ןוא ןזדלַאה ןפיוא
 ענוירּפָאק ַא -- טכַארטעג טלַאמעד ךיז יז טָאה -- ?דיימ ענזירּפַאק
 סיוא טזָאל - ,"ןכַאז ךס ַא טרעפטנערַאפ ןיוש ריא זיא טציא .,,"?דיימ
 ריא טרעוו םיִנּפ עקיכעלַײק סָאד ןֹוא ,ןונינ ַא טימ קַאזַאק עלעדנַײרב
 ,לכיימש ןדירפוצ טעפ א טימ ןסָאנַאב

 קיצפופ ןוא ןַײנ לטיּפַאק

 ןעננײז ךיז טליוװ םיא

 ןרָאיטקַא חרבח יד זַא ,טכַאנ עבלַאה ךָאנ טַײװ ןעוועג ןיוש זיא'ס

 ןיא ןליּפש כָאד טקײדנעענ ףוס-לכ-ףוס ןבָאה סעינַאּפמָאק עדייב ןופ
 ,הטרח טימ רעוו .ןיהַא רעד ,רעהַא רעד ,ןעננאנעצ ךיז ןענַײז ןוא ןטרָאק
 רעוו ןוא ,טנרָאזרַאפ רעוו ןוא, ןדירפוצ רעוו ,סָארדרַאפ ַא טימ רעוו ןוא
 רעצנַאג רעד ףיוא ןוא םענעי ףיוא ןוא ךיז ףיוא סעכ ןיא טכער עקַאמ
 - ,טלעוו

 ףיֹוא עקשזַארד ןייא ןייק ןעוװענ טשינ ןיא ,סיעכהלוצ ףיוא יו
 -ענ ןבָאה ,ָאקסעלַאפַאר ןוא ןַאמצלַאה ,ןדלעה ערעזדנוא ןוא ,סָאנ רעד
 פאק ןֹופ ןקַאנ רענרעבמעל יד רעביא ןּפעלש ךיז עלַא טימ דַײלנ טזומ
 ,סופ וצ חליחמ עיצנאטס רעד ףיוא ךיז וצ זיב ?ל?ָאּפָאנָאמ,

 עמ סָאװ ,טכענ יד ןופ ענייא .טכַאנ עקינעיסַא ןַא ןעוועג זיא סע
 ."טלאק טשינ ,םערָאװ טשינ ,רעמוז טשינ ,רעטניוו טשינ, :ייז ףיוא טגָאז
 ןוא ביל ױזַא ,טונ ױזַא דלעה ןננוי רעזדנוא זיא ,ךיז טנערפ ,עשז סאו
 עשז סָאװ ?למיה רעד ױזַא םיא וצ טלכיימש עשז סָאװ ?רעליירפ ױזַא
 טקעמש סָאװ טימ ?ןסָאג יד ןעגניז סָאװ ?ןרעטש יד יױזַא םיא וצ ןעקניוו
 טליוו יאמל ?ןטפול רעד ןיא ױזַא םיא סע טנָארט סָאװ ?טכאנ יד ױזַא
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 ,טנַײרפ ןַײז ןעמענמורַא ױזַא םיא דיז טליוו יאמל ?ןעגניז טנַײה םיא ךיז

 ןטימ ןיא ,ָאד טָא אקווד ןשוקעצ םיא טימ דיז ןוא טנרפ ןביל ןרעַײט ןַײז
 ,ונ .ביפ םיא טָאה רע ,ןענַאמצלָאה ,ןעמענמורַא םיא זומ רע ,ןיינ, ?סַאנ

 ../1!ביל םיא טָאה רע
 :םענעגושמ ַא יוװ ,ןָא םיא טקוק רענעי
 טכַאנ עקיטנַײה ךיז טָאה רע ,ןַײז ?חומ טשינ ךיז ןָאק ןַאמצלָאה

 ריז ןגָארטעג םיא טָאה חור רעד ,קינשזָאיטרַאק רעטכער ַא יוװ ,טליּפשרַאפ

 לופ ַא ןעזרעד ,רָאי עצרַאוװש ידלַא וצ ,ערהדרצי ַא .קנַאב רעד'וצ ןדימשוצ

 ...ןַײרַא ןטַאט סטלעג ןיא חור ַא ,קשח ַא ןעמונעגנָא םיא רע טָאה ,עלעסיש

 ןוא סינ טימ לטיה סָאד סיוא עשז ּפַאכ ,ןענוװעג טַאהעג רע טָאה תלחת

 עסיורג טָאה שטנעמ א .ךָאנ דיז טסולג ,ןיינ -- דרַאּפ ֹוד ,םיהַא יי
 ,לצעג רָאטקעריד םעד ןנַאזּפָא טנַאקעג טשינ וצרעד ןוא ,ןניוא

 .םענייאניא טסוה ןַײמ טימ ןעמוק םיא ףיוא לָאז ערעילַאכ ַא --

 ןטפעש ןֹוא ןטסוה ןָא טבייה רע זַא ,ןַאמצלָאה .ןמיס רעטכעלש א
 -ַאפַאר רעבָא זיא .טניילעגפיוא טשינ זיא רע זַא ,ןמיס .ַא זיא ,טסוה םטד

 ַאטשינ .טשינ ךיוא ךדעלקילנ .ךעלקילנ ?טגייפענפיוא ,טגיילענפיוא ַאקסעל

 טשטנעכעג !טכַאנ עקיזָאד יד ןַײז לָאז טשטנעבעג טרָאװ עקיטכיר סָאד

 םעד !טלעוו עסיז עביל ענייש עקיזָאד יד .טלעוו עקיזָאד יד ןַײז לָאז

 רע רַאנ זיא עיצנַאטס רעד וצ זיב "?לָאּפָאנָאמ , עפַאק ןופ נעװ ןצנַאנ

 ...?טָאי םעד טימ זיא סָאװ, .טנניז רע רָאנ ןוא טכַאל רע רָאנ ןוא טדער

 םינּפ סָאד -- ןַײרַא םינּפ ןיא קוק ַא םיא טוט ןַאמצלָאה רָאטקעריד רעד

 ןטנעמילּפמַאק סנתיול ראטקָאד םעד ,םינּפַא, .ןצנַאלנ ןניוא יד ,טנַײש

 ...טיירדרַאפ ּפָאק םעד טוג םיא ןבָאה

 "רעד םיוק ךיז ,ךַײלג גָאט ןטימ ןיוש עיצנַאטס רעד ףיוא ןעמוקעג

 טרעה ַאקמעלַאפַאר ןוא ,ןיינ ןפַאלש וצ ףיוא סיוא ךיז ןעמ טוט ,ןעגנולק

 זַא ןענַאמצלָאה ךיז טכַאד סע ןוא ,ןכַאֿל וצ ןוא ןדייר וצ ףיוא טשינ

 ךיז טּפעלק סע .םירובד ענדָאמ טנַײה סעּפע טדער טנַײרּפ רעגנוי ןַײז

 טָאטש יד ,רע טגָאז ,םיא טלעפעג סע ,ןיינ ...טרָאװ ַא וצ טרָאװ א טשינ |

 .ןעמָאנ רעקידהיחמ ַא .טָאטש עקידהיחמ א -- !גרעבמעל !נרעבמעל

 סָאד ןֹוא ,רע טגָאז ,ןשטנעמ ענעדלָאג ?שטנעמ יד ןוא .גר---עב---טעל |

 -עגסיוא-- ןטסיטרַא יד ןוא .ןלעפעג ,רע טנָאז ,ךיוא םיא ןיא רעטַאעט |

 | ."עֶלַא ןשטנעמ עטנכייצ |

 -צלַאה רעביא םיא טגַאלש -- ?לצענ רָאטקעריד רעד ןוא -- י

 .ןַאמ |
 .לצעג רעד טָא שטנעמ רעליווו ַא רעייז ?טשינ סָאװרַאּפ, |

 רעטנוא טּפַאכ -- !טיײקצרַאװש ץוחַא ,םיא ףיוא רָאי ַאזַא --- || |

 םיא טזָאל ,ןפָאלש טַײצ ןיוש --- טכיל סָאד ןשעלרַאפ ליוו ןוא ןַאמצלָאה

 .ןדייר ?סיב ַא ךָאנ ליוװ רע ,ָאקסעלַאפַאר טשינ |
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 .גָאט דלַאב ןיוש ?םיאנוש ענַײמ ענושמ ---

 -עצ ןוא ָאקסעלַאפַאר םיא ַאב ךיז טעב -- עלעסיב ַא שטָאכ ---

 ,ןיילַא ךיז ןופ ךיז טכַאל

 .ןַאמצלָאה םיא טנערפ -- ?ןדייר ריד דיז טליוו סָאוװ ןופ ---

 .סויוועל רָאטקַאד םעד ןופ ,סנטשרע ,ןדייר ?יוװ רע

 טַָאנעצעמ א ?סויוועל רָאטקָאד םענופ ןדייר וצ ָאד זיא סָאוװ ---

 ,..דייר סָאמ ןַײנ ךיז ןיא טָאה סָאװ ,שטַײד ַא

 ןייק ןרָאפ ןגנעװ ?ןיוו ןנעו רע טכַארט סָאװ ,ןרעה ?יוװ רע ,ןיינ

 ..וןיוו ןייק ,ךַא ?ןייו

 -רַאװקעװַא ייז ןענַאק יװ ?ןיוו ןגעװו ןטכַארט ַאמצלָאה לָאז סָאװ

 -- ייז ַאב ןיא סָאו ?ןיוו ןייק ןרָאפ םעצולּפ ןוא ןטפעשעג עֶלַא ןפ

 ףיֹוא רעַײטשוצ ןבענ ןתיול רָאטקָאד רעד זָאל ,,,?סָאװ יצ ,טלענ שיבנג

 ייא ,ןָאילימ ןבלַאה ַא רשפא טָאה רע. קנַארק טשינ זיא רע -- תואצוה

 ..רעַײטשוצ ןבענ ןיילק טשינ רע

 ןבעג רעכיז טשו רע ?רעַײטשוצ , ;ךיז טכַארטרַאפ .ָאקסעלַאפַאד

 רעד טָא שטנעמ רענעדלָאגנ א ?ןבעגנ טשינ רע לָאז סָאװרַאפ ,רעַײטשוצ

 ....רָאטקַאד ַא ןופ טנעמיד ַא .רָאטקַאד ןייק טשינ ,דלָאנ ַא ,רָאטקָאד

 -רעד .ןטנעמיד --- עלַא .ןשטנעמ ענעדלָאנ ריד ַאב ןענַײז עלַא --

 !ןפָאלש !ןפַאלש ,ןפָאלש ןעמ ףרַאד לַײװ

 טוט ,סיורַא טעב ןופ זדלַאה םעניד ןגנַאל םעד סיוא טיצ ןַאמצלָאה

 ,ןפָאלש ןבייהנַא ליוו ,ןגיוא יד וצ טכַאמ ,טכיל סָאד טשעלרַאפ ,זָאלב ַא
 :ָאקסעלַאפַאר טשינ םיא טזַאל

 ,קַאזָאק עלעדנַײרב יד טָא ,עקניבַארג יד ,עקישטניילק יד םִא
 | ?עקניליווו ַא ַאיֵא

 -ןלע ןקיציּפש ןפיוא וצ ךיז טרַאּפש ,ףיוא ךיז טּפַאכ ןַאמצלאה
 עפרַאש יד טימ טקוק ןוא טנַאה רעטנקירטעגסיוא רערַאד ןַײז ןופ ןגיוב
 טימ ךרוד ךיז טדַײנש סָאװ ,ןַײרַא שינרעטצניפ רעד ןיא ןגיוא עקיציּפש

 ,ןגרָאמירפ םענופ סַאּפ ןעיולב ןרעטיש ַא
 ןסענרַאפ טעמכ טאהענ ןַאמצלַאה טָאה טונימ רעקיזָאד רעד זיב

 עג ןיא יז זַא ,טנַאמרעד ךיז רע טָאה טציא .קַאזָאק עלעדנַײרב רעד ןַא
 ייז ןבַאה סָאװ ןופ -- ?םַאיה ןטימ קינייװעניא טַײצ עצנַאנ יד ןסעז

 ףיוא םירזממ ,סרעטוניטש גונעג ןַארַאפ ..,?סייוו רעוו, ...?ןדייר טנַאקעג

 ךיז טָאה רע סָאװ ןַײז ?חומ טשינ רָאנ ךיז ןַאק רע ,ןיינ ...טלעוו רעד
 -רַאפ טעמכ רָאנ טָאה רע ןזַא ,ןטרָאק יד ןיא הרבח טימ טליּפשרַאפ ױזַא
 ַאזַא ןיוש רע טעוװ לָאמ ערעדנַא סָאד ."טָאי, ןפיוא ןבעג גנוטכַא ןסעג

 ....ןָאט טשינ ךאז

 אב טנערפ ןוא ךיז טסוהרַאפ רע ,ןפַאלש טשינ ןיוש ןָאק ןַאמצלַאה
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 ,ךעלטנגייא ,סָאװ ןנעװו ,עמיטש רעקידנכַאװ-בלַאה ַא טימ ןַָאקסעלַאפַאר
 עלעדנַײרב רעד טָא טימ טרָאד טָא טדערענ טַײצ עצנַאג יד רע טָאה

 ?קַאזַאק

 -עוו ?ןדייר ןעמ לָאז סָאװ ןנעוו, :םיא טקִיורַאב ?וק סָאקסעלַאפַאר
 טלּפַאלּפענ .טרעדױלּפעג ,סעומשענ טָאלנ ,טשינרַאג עלַאנ ,טשינרַאג ןנ

 ...,ןַײרַא טלעוו רעד ןיא

 ,..?ךָאד
 ,טרעדיױלּפעג ןבָאה ייז סָאװ ןנעוו ,רעביא םיא טיג ַאקסעלַאפַאר

 ,ןײלַא ךיז ןופ טכַאל ןוא ,געט עקיטכענ ,תונומזּפ סיוא םיא טכַארט רע
 ,טַאלג יוזַא ,ננירג ױזַא ןוא םירקש עכלעזַא םיא אב ךיז ןסיג סע סָאװ

 .קיכעלַײק סיוא סָאד טמוק רעמ ,טגייל רע רעמ סָאװ ןוא ,למיוב ַא יו

 טנָאלש ,ףרַָאד עמ סָאװ ,סָאד טשינ טדער רע זַא ,טליפ ָאקסעלַאפַאר

 :ןיילַא ךיז רעביא דע

 .לעז עטוג ַא ,עקניליוו ַא ,ןבעל'כ ,קַאזָאק עלעדנַײרב יד טָא --

 ןליּפש ףרַאד ,עסירטקַא עליווו ַא ,סיוא טזַײװ ,ןוא ,לַאנ ַא ןָא שטנעמ א
 ?סָאװ ,טוג טנכייצעגסיוא ָאד ןליּפש ןטסיטרַא עַלַא ,טונ טנכייצעגסיוא

 ?יױזַא טשינ

 ?ןיוש טפַאלש ןַאמצלָאה זַא ,םינּפַא ,טשינ םיא טרעפטנע רענייק =

 .ןיוש טפָאלש רע ,ָאי

 -עניא םיא ַאב טרָאד ךיז טריר סעּפע ,רעווש טפָאלש ןַאמצלָאה

 ַאב סעּפע ריז טסַײר סע ןוא טלכרָאכ סע ,לָאמ עלַא ןצרַאה ןיא קיניײװ

 םשינ דיז ןָאק סע ןוא ,זדלַאה ןכרוד ,ףױרַא ,ףױרַא קינייװעניא ןופ םיא

 "נוא ןפָאלש טשינ ךעבענ טזָאל ןעלכרָאכ סָאד ,לָאמנייק ןעלכרָאכסיױרַא

 ןטימ ךיז טגרעוו ןוא לָאמ עֶלַא ךיז רע טסוהרַאפ ,ןענַאמצלָאה רעזד

 ףיוא רעביא ךיז טרעק ..,"ערעילַאכ ַא/ :ףָאלש םענופ לענש ןוא טסוה

 רעד זיב ,רעטַײװ טלכרַאכ ןוא ןפָאלשטנַא טרעוו ןוא טַײז רערעדנַא רעד

 -יו םיא רע טלעש ,עלַײװ ַא ףיוא לָאמַא רעדיוו ףיוא םיא טקעו טסוה

 .ןפַאלשטנַא לָאמַא רעדיוו טרעוו ןוא ערעילָאכ רעד טימ סיוא רעד

 א * *

 טשינ טייטשראפ סָאד -- ?טכַאנ אזא ןיא ןפָאלש ןעמ ןָאק יו

 עקידהיחמ ַא רַאנ ,עקידרעטניוװ-בלַאה ַא .טכַאנ ענדָאמ ַא ,ָאקסעלַאפַאר

 ךיז טּפַאכ רע ןוא ,,,/!טכַאנ עקיזָאד יד ןַײז לָאז טשטנעבענ, .טכַאנ

 רעבירַא ךיז טנייב .רעטצנעפ סָאד ףיוא טנפע רע ,רענעלעג ןופ ףיוא

 טפול עשירפ יד דךיז ןיא ןַײרַא טיצ ןוא סױרַא ןסיורד ןיא בלַאה רעכעה

 ןשאלעגסיוא ,למיה ןצנַאג םעד קוק ןייא טימ םורַא טמענ .,ןָאק רע לפיוו

 סָאװ ,הנבל עטכיוהרַאפ עסַאלב ַא טננעה טַײז א ןיא ,ןרעטש יד ןענַײז
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 -בלַאה יד .ןדנּוװשרַאפ יז טרעוו טָא-טָא .ןייגרעטנוא םַאב ןיוש טלַאה

 טשרַָאקַא ,קידנגרַאמירפ ,יורג ןרעוו וצ ןֵא טבייה טייקיולב עקיטכַאנ

 -נֹוא רַאפ .גָאט רעקידלמוט רעד ןּפַאכפיוא ךיז טעװ טשינ טעז עמ יו

 טָאג זַא ,גָאט ןַײז זָאל ,טכַאנ ןַײז זָאל :סנייאצלַא סָאד זיא דלעה רעזד

 !טלעװ עסיז אזא ,עליוו אזַא ,ערעַײט ַאזַא .טלעוו ערעַײט אזַא טָאה

 זיא'ס זא ,ןפַאלש ןעמ ןַאק יװ !טלעוו עקיזָאד יד ןַײז לָאז טשטנעבעג

 זיא ץרַאה סָאד זַא ,ןפָאלש ןעמ ןָאק יו ?המשנ רעד ףיוא טוג יוזא

 ?ןעגניז דיז טסולנ סע ןוא ?ופ ױזַא

 ...ןעגניז ,ןענניז ךיז טליוו םיא

 קיצכעו לטיּפַאק

 ןטאמָאלּפיד

 ןַא ,זָאנ רעקיציּפש רעפרַאש ןַײז טימ טקעמשעגנָא טָאה ןַאמצלאה

 ,"לקעלפ ןב ?קַאי, רעד טָא ,רעטַאעט רעגרעבמעל ןופ רָאטקעריד רעד

 ,םשה דורב ,טָאה ןַאמצלָאה ."טָאי, ןַײז ףיוא גיוא ןַא ןפרָאװעג טָאה

 ןוא ןָאקסעלַאפַאר םורַא ןצנַאט עלַא זַא ,ןעזענ טָאה רע .,גיוא ףרַאש ַא

 טכנַאמעג ךיז טָאה רע רָאנ .ץלַאמש ףיוא ץַאק א יו ,םיא ףיוא ןקוק

 רעַײא ףיוא טצנַאט ריא ,טצנַאט ,ךעלרעדניק טצנַאט, .טשינ טעז רע יו

 ןוא ןַאמצלַאה רעזדנוא טכַארטעג .ךיז טָאה ױזַא ..."הנותח רענענייא

 .ןרעדנַא ןכָאנ "גנַאג, ןייא טכַאמעג טָאה

 סענַאדַאמירּפ רעד טימ "טַאלב ןנָאלשעג, רע טָאה ,המכח תישַאר

 םורַא טיירדענמורַא קרַאטש רעייז סעּפע םיא ךיז טָאה סָאװ ,רעדורב

 ,ךַײא טלַאמ ."ןשַאװעגמוא רנּפ א יו, ,םיא וצ טלכיימשעג ןוא ?טַאי ,

 טנַאקעג ןַאמצלָאה טלָאװ ,"בלאווש ךיובלערט, רעד טָא יװ ,עכעלזַא זַא

 .םענייא טשינ ,ןעצ לטרַאנ ןיא ןקעטשרַאפ

 בלַאװש קַאזיא רעקינַארט םעד ןטעברַאפ ןַאמצלָאה טָאה לָאטנייא

 סַאבלַאק ַא טימ ריב זָאלג ַא ַאב םיא טָאה ןוא ?עיצַארוַאטסער, א ןיא

 סָאװ ,רָאי עקידלזמ יד ןשטנּוװעג דיז ,ןַײרַא גָאט ןיא ןבױלּפָא ןעמונע

 טקנערק גנַאל ױזַאק .ןגעלַאק עלַא ענַײז ןופ רָאיטקַא רעמ זיא בלַאװט

 ןבָאה ֹוצ טרעוװ זיא רׂש גנַאל יװ ,"?קעלפ ןב ?קָאי, ,רָאטקעריד ןַײז

 ,"בלַאװש יוװ ,רעקינַארט אזַא

 םיא טָאה רע ,טפיוקעגקעװַא דלַאב ןַאמצלָאה םיא טָאה םעד טימ

 הדומ ךיז טָאה בלַאװש ןוא .ייוו טוט םיא ּוװ ,טרָאד עמַאס ןטָאדטעגּפָא
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 ןגָאלש ןלעוװ גנַאל ןיוש טלָאװ רע זַא ,ךעלנייוועג דוסב ,םיא רַאפ ןעווצג
 טימ ןדנובעג ,סנטשרע ,רע ןיא ,רָאטַאטַאָאלּפכקע םעד טא טימ תורּפכ
 ןייק ָאטשינ, ןיא ,סנטייווצ ןוא .רָאי ַײרד עטונ ףיוא ךָאנ טקַארטנַאק ַא
 טציא רע טלָאװ יוװ --- עה-עהע -- סָאװ טימ ןבָאה לָאז רע ,,."םעדאפ
 נרעבמעל גנַאל יװ ,?צעג ןב ?צעג טליופ גנַאל ױזַא, ?טרַאּפשעגנַא
 ןרָאפ וצ ןיהּוװ ןענופעג ןיוש טלַאװ רע .וליפַא טקוקעגנַא םיא טלָאװ
 ןיא ,ןעמ טנָאז ,ןָאדנַאֿפ ,לרעטסעווש ןַײז יוװ ,ןכענַאדַאמירּפ ַאזַא םימ
 "?ַאה ,נרעבמעל יו ,טָאטש ערעסערג ַא ?סיב ַא

 ,ריב טימ טּפוזרַאפ ןוא ןַאמצלָאה וצ םיא טיג --- ,עלעסיב ַא ---
 ַא עלעסיב ַא ןעמ טגָאז ,ןַארַאפ טרָאד ןיא רעטַאעט ַא ןוא ,ונ;

 | ."?ֵַאח ,םרענעש
 ,ּפוז ַא טוט ןוא ןַאמצלָאה וצ םיא טיג -- ,ױזַא ןיימ ךיא ---
 .ןָאדנָאל ןיא ,רעדורב א טרָאד טָאה בלַאװש .רענעש ךָאנ ,ןייג

 א ןיוש רע ןיא טנַײה ,קינסָאריּפַאּפ יִא ךיוא ,רעדורב םענענייא ןַא
 טימ שטאננוי ַא ;טערטרַאּפ ןַײז גנַאלפ טשינ טקישענוצ ,"ןַאמסענזיב,
 -- ,גניר םענעטנעמיד ַא טימ ,טייק ענעדְלָאג ַא טימ ,ךיוב ַאזַא טָא

 רעדורב רעד ,םיא טבַײרש רע ,רע זיא סָאד זַא ,ןענעקרעד וצ טשינרַאג

 רעטסעוװש רעד טימ ןרָאפ וצ ןעמוק לָאז רע ,םשה ןעמל ,סע טסייה

 !טלעוו רעד ףיוא טבעלעג טפייה סָאװ ,ןסיוו ייז ןלעוו ,ןָאדנָאל ןייק
 ַא רַאפ סָאװ ,םיא ףיוא ראי ַאזַא, :סיוא םיא טרעה ןַאמצלַאה

 ַא טשינ ןעד ןיא ,עקַאט ןַאמצלָאה ,ןייֵלַא רע ,,זיא רעדורב רעד םכח
 ןיוש םיא טיצ סע ?ןָאדנַאל ןייק "טאי , ןַײז טימ ןּפַאכּפָארַא ךיז ןלעב
 -ןָאל סָאד טָא ,ןעמ טנַאז ,לטעטש ליוװ א ,ןָאדנַאל םעד ןיא ,ןיהַא גנַאל
 -וצ -- ןיא רקיע רעד ,למינ ןכַאמ ןעמ ןָאק טרָאד ןַא ,טליפ רע .,ןַאד

 .טלעפ םיא סָאוװ סייוו רע ,ןַײז וצ רעהעגנ סע יװ ,רדח .ַא ןלעטשפיונ

 עמַאס יד ףיוא רעקינַארט רעטכער ַא רָאנ םיא טלעפ עינַאּפמָאק ןַײז וצ
 רע ןעוו ייוצ יד טָא -- ענַאדַאמירּפ ענייש ַא ןוא סעלָאר עקרַאטש

 ,"ןַײרַא ןטַאט סטלעוו רעד ןיא חור ַא ןיא ,טגירק

 ןוא ןַאמצלַאה ,תושפנ ייווצ יד זַא ,רעטעּפש העש עבלַאה ַא טימ

 עבארג טימ ?עיצַארואטסער, רעד ןופ ןעגנַאנעצ ךיז ןענַײז ,בלַאוװש
 ךיז ייז ןבָאה ,סעקסיּפ יד ןיא "ןרָאניצ-סוקובַארט , עקידנקעמש-קרַאטש
 טלכיימשעג ךעלטנַײרפ ענדָאמ ןוא טנעה יד טקירדענ קרַאטש ענדַאט
 ןפיוא ןענַאטשרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יװ ,ןרעדנַא םוצ סנייא
 ,סעװַאטַאק ףיוא טשינרַאג טפַאשטנַײרפטוג עטנעָאנ ןסָאלשעג ןוא טרָאװ

 ; 5 א
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 ןגָארטעגּפָא הרבח ןבָאה ,(בלַאװש) "ךיובלערט, ןטימ ?טעינַאּפמַאקס; קרַאטש רעייז סעּפע ךיז טָאה (ןַאמצלַאה) "הּפילק, יד יװ ,ןעזרעד
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 ?קיציא רעזדנוא .ךכו דכ, :ןַײרַא רעיוא ןיא ךַײלנ רָאטקעריד רעייז וצ

 "ןב ןופ רעקַאנק םעד טימ ןרָאװעג עקלעמש רעטנעָאנ וצ ַא סעיּכע ןיא

 "..,.שערַאק

 ,תורמימ עלַא יד טרעהעגסיוא טָאה לצעג ןב לצעג רָאטקעריד רעד = |

 ןגָארטעגפיוא קרַאטש ןוא ןירג ןוא לענג ןרָאװעג טשרמולכ ,םת ַא יו

 קינרַאניצ םעד טָא ןפורנַײרַא דיז ןסייהעג ןוא "דנובַאנַאװ, םעד ףיוא

 ,בלַאװש

 יד טכַאמענוצ רָאטקעריד רעד טָאה ,ןעמוקעגנַײרַא זיא בלאווש זַא

 טימ טַאהעג ןוא ןטַײז עלַא ןופ ךיז טקוקעגמורַא ,רעטצנעפ יד טימ ריט

 ץנַאג ליטש ןוא ,ןגיוא ריפ רעטנוא ,םיטניא ,ךערּפשענ ןגנַאל א םיא

 טַײז רענעי ןופ רעיוא ןַא וצ רעצעמע טנייל רעמָאט ?אישק ַא, :ליטש

 ....סרעיינקידייל ,ןטנַאגירטניא ,ןשטנעמ עשכַאפ ןופ טלעוו א ?ריט

 ןעגנַאגעגסױרַא ןיא בלַאװש זַא ,דערּפשענ ןליטש ןקיזָאד םעד ךָאנ

 טמַאלפענ, םינּפ עטיור סאד םיא טָאה ,טעניבַאק סרָאטקעריד ןַײז ןופ

 ."רעביב א יװ טציוושעג ןוא הפרש ַא יו

 ןבָאה יֹוזַא -- !עיצראּפ עשּפיה ַא ןעמוקַאב טָאה רע ,םינּפַא --

 .תועט ןסיורג ַא טָאחעג ןבָאה ןוא ןנעלַאק ענַײז טכַארטעג ךיז

 .קיצכעז ןוא ןייא לטיּפַאק

 גנֲאג א ךָאנ גנַאנ ַא טיינ ןַאמצלָאה

 א ךיז רַאפ טַאהעג ןבָאה רעטַאעט רעגרעבמע? םענופ ןטסיטרַא יד

 סָאד ןיא סָאװ :תוחומ יד ןכַארבענ ךיז ןבָאה ייז .טעברַא לקיטש יינ

 טימ עקלעמש רעטנעָאנ אזַא ןרָאװעג סעּפע רָאטקעריד רעטשעראקוב רעד

 "ונעג ךיז ייז ןבָאה ,זיא רעגַײטש רעייז יו ,ןוא ?קַאזָאק עלעדנַײרב רעייז

 -רעביא ןֹוא ךעלגניצ יד ןפרַאש ,?רָאּפ ןקיזָאד םענופ ןעװעצעלּפָא ןעמ

 :ךעלטרעווכעטש עקידלגילפ טימ ךיז ןפרַאוו

 ,דָאב ןרעטנוא ייוו ,ייז אב ןבעל ַא --

 1) ,גיווילס א ןנעוו טשינ ַאד ךיז טלדנַאה סע ביוא ,רָאנ טעז --

 2) .טָאטש רעטוג ַא ןיא ,בוט-לזמ ז--

 גויז ט (1

 ,העש עטוג ַא יא (?
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 9) ,טולב טימ ןבענ טָאנ זָאל --

 4) ,ןפיױלרַאפ טוג לָאז'פ ---

 ךרוד ךיז טבָארג ןַאמצלָאה זַא ,ןלַאפנַײא טנַאקעג סָאד טָאה ןעמעוו
 ?בלאוש ַאטעירנעה ענַאדַאמירּפ רעד ֹוצ היפהפי רעקיזַָאד רעד םִא
 חירה-שוח סנַאמצלָאה טימ זָאנ סנַאמצלָאה ןבָאה טפרַאדַאב טָאה עמ
 קַאזָאק עלעדנַײרב זַא ,ןקעמשנַא טַײצ רעצרוק ץנַאנ ַא ןיא לָאז עמ זַא
 -ךַא רעד וצ ןעמונעגנ ךיז טָאה רע ןוא .חילש רעטסעב רעד וצרעד זיא
 .ןַײז וצ רעהעג סע יו ,קשח טימ ,עיגרענע טימ ןוא קיצנוק ,גולק טעב

 ַא ,ריצַאּפש א ,סעומש ַא ןופ ,דעלנייוועג ,סע ךיז טָאה ןביוהעגנַא
 רעמ ץלַא --- רעטַײוװו סָאװ ,עטנַאקַאב עטלַא -- םייחַא ריא וצ טיזיוו
 זיא עס ,ריא טימ ךיז טעז רע סָאװ ,האנה םיא טוט סע ,, .ךעלטנַײרט
 ."אטשינ ַאד זיא קַאּפושטש סָאװ ,הריבע ןַא רָאנ

 םיא ףיוא טקוק ןוא םיא יז טנערפ -- ?ןעוועג טלָאװ עשז סָאוװ ---

 .טניימ רע סָאװ ,ןפערט ליוו ןוא ךעלענייא עשינַאּפַאו עניילק עריא טימ

 .הנושמ-התימ א ןעמונעגנַײא שטָאכ רע טלָאװ ---

 ..!ןרעיוא סטָאנ ןיא ?יומ רעַײא ןופ ,םלוע-לשדונובר ,יאוולה ןמָא ---
 טָאה ןוא -- .?יומ ןַײד ןופ, :ןנַאז טלָאװעג יז טָאה ריש-ריש

 -ונובר, !"ריא  :םיא ןנַאז וצ ערקירּפ יֹוזַא ריא זיא סע ,טּפַאכראפ ריז

 טציא לָאז קַאּפשטש ןעװו !ןרעװ ןָאק שטנעמ ַא ןופ סָאװ ,םלוע-לש

 ןעמונעגנַײא עקַאט רע טלָאװ ,ןכַאמצַאה ןַײז ףיוא קוק ַא ןבענ ַאד ןַײז

 ....הנושמ-חתימ ַא

 ןענַאמצלָאה ףיוא טקוק ןוא קַאזָאק עלעדנַײרב ךיז טכַארט ױזַא
 ןָאק ןוא דייר ענַײז וצ וצ ךיז טרעה יז ,ןקֹוקנָא טַאז טשינ ךיז ןַאק ןוא

 זיא'ס ,ןבעל'כ שטנעמ רעד טשינרָאג זיא'ס .ןרעהנַא גונענ טשינ דיז

 ,"טפעשעג, ןופ ,"תילכת, ןופ רָאנ ןיוש טדער רע .ןושל סָאד טשינרָאג

 טמירַאב רע ...!ַאכדַאכ --- ?לַאטיּפַאק, ןוא "ךַאמצַאה , ,"?לַאטיּפַאק, ןופ

 ןייק טשינ זיא רע, ..,טלעג לסיב ַא ,טָאג ןעקנַאד ,טגָאמרַאפ רע זַא ,ךיז
 -סיוא ךיז רע טעװ ןקַאּפושטש טימ רַאנ ,רע טגָאז ,טסילַאטיּפַאק רעסיורנ

 ,עבטמ ענמוזמ א ,םינמוומ טָאה רע ,ןטנַאילירב טָאה רענעי ,ןכַײלג
 ."ןַײרַא ןטַאט סטלעג ןיא חור ַא ,ןטנַאילירב עֶלַא ןופ רערעַײט זיא ,רע טגָאז

 -נַײרב רעביא םיא טגָאלש -- !ןקַאּפושטש ןופ ּפֶא ךיז טעּפעשט ---

 .ןטנַאילירב ןייק טשינ ,שפנ-תמנע טנַײה ןיוש טָאה רע --- ,קַאזַאק עלטד
 טשינ סָאד ןלעװ ןניוא ענַײמ זיב ,ןביילנ טשינ סָאד לעוװ דיא ---

 טשינ רימ ַאב טעװ קַאּפושטש זיב ,ןקִיורַאב טשינ ךימ לע ךיא ןוא ,ןעז

 .םילג טימ63
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 טסוה ןַײמ טימ םיא ףיוא ןעמוק לָאז ערעילַאכ א ,לווימש יד ןסינייר

 | !םענייאניא

 טרעוו רע ןא ןוא ,טנערעגפיוא רע טרעוװ ,ןקאפושטש ןופ רע טדער

 "נפ יד רע טגיילראפ ,ךיז טסוחעגסיוא .ךיז רע טסוהרַאפ ,טגערעגפיזא

 "וצ ןוא ןיח םיפ עגנַאל עניד יד טימ םורא טנַאּפש ,טסעוו רעד ןיא רענ

 ףיוא ךיו וצ ּפָארַא טקוק ,?רעמיצ קסַאינרעשט םַאדַאמ רעד רעביא קיד

 םָאו ,ריא רַאפ ךיז ןעמירַאב ֹוצ ףיוא טשינ טרעה ןוא טיפ ץיּפש יד

 ןוא ךיז רע טּפַאכרַאפ לָאמַאטימ ןוא .טנַאמרַאפ רע סָאװ ןוא טָאה רע

 ךיז ןרעפטנערַאפ וצ ןָא טכייה ןוא ןענַאּפשמורַא ןטימ ּפִֶא ךיז טלעטש

 וצ טמוק סע ןענַאװ ןופ ,רעדננוז ןייק ןַײז טשינ ריא לָאז סע ,ריא רַאפ

 אה ןוא טרָאּפשענּפָא ,טלמאזענפיונוצ ןוא טנידראפ ,טושּפ .טלעג םיא

 "רעד ךיז טָאה רע זיב ,טעװערובעגנָא גונעג טָאה רע ,השקשינ , ,ןטלאה

 .ןפלעה ןיוש םיא נעמ טָאנ ,תילכת עלעקיטש א וצ טרעבאר

 םַאדאמ יד ֹוצ םיא טיג -- ?טשינ סָאװרַאפ ,יאוולח ,ןמָא ---
 ןרעפטנערַאפ וצ ןַארַאפ ַאד זיא סָאװ ,טשינ טייטשראפ יז .קַאינרעשט

 ,קילירתכ ַא זיא ןעמ זַא ,זיא ןויזב א ?ןויזב ַא ןעד זיא ןבָאה טלעג ?ךיז

 ןעייג סאו ,ןדלַאי עקירעביא עלַא יד טא יוװ יוזַא ,רעּפעלש ַא ,ןפלד א

 בַײל ןפיֹוא דמעה טשרעטנוא ןַא ןָא ,ןדלעמ וצ טקעּפסער טימ ,םורָא

 -תולוסנ א ןּפַאכ ,ןעװענַאטַאלרַאש ,ןטרָאק ןיא ןליּפש רָאנ ןסייוו ןוא

 רךָאנ ,טַײל יד טָא ,טשינ ייז יז ןאק ןקוקנָא ...!ןלַאמרַאפ וצ ףיוא דקזו

 ..פ-ןפ"יפ .רעגניפ ערעטיש ..טלעמש ייז ַאב ןיא טלעג קָאוװ ,רַאפרעד

 ?ןשַארג ַא ןטיזּפָא ןוא רָאיטסַא רעטונג ַא ןַײז טשינ ןָאק עמ ?זיא סָאװ

 ?סאוו ?טנַאזעג סנייטשמ ,טלעגנ ןַא שטנעמ ַא זיא סָאװ

 ןַײרַא טלַאפ ןוא רעטנוא רע טּפַאכ -- ,המשנ א ןָא ףֹונ ַא יו ---

 יז טָאה ןטַײצ סקטפושטש ןופ ךָאנ טקנעדעג רע ,ןַײרא ןָאט ןיא ריא וצ

 דָאק עלעדנַײרב יד טָא זַא ,ןסעומש ןנעלפ הרבח ,"59ינ, א טָאהעג דימת

 ןיא ןורסח רעד .ןרָאי טימ יו יוזַא ,טלעג טימ טּפָאטשעגנא ןיא קַאז

 לאז יז ןַא ,סנ ַא ןָאט טשינ טָאג לָאז סאווראפ ,טהנעטעג ייז ןבָאה ,,רָאנ

 ..?ןענעשרי יז ןלָאז ייז ןוא ,חרוק יו ,דרע רעד ןיא ןַײרַא

 עמ זיב ,םיטניאש-ךעלטנַײרפ ךערּפשעגנ סָאד ייז אב טייג ױזַא טָא

 רע ןוא ,ןכַאז עקיטכיו ףיוא זַײװכעלסיב ןוא עקנילַאװַאּפ ףיורַא טמיק

 :רעטַײװ ףיוא ןענַאלּפ ,טפעשעג ,תילכת ןגעוו סעומש ַא ריא טימ טכאמ

 ,היח ןיש ַאזַא וצ טפיוקראפ ,דנו-ענ ןַײז וצ רעיש רעד זיא ןענַאװ זיב

 יז ןעװ ,לָאמ טנויוט רעכַײלג טשינ ןעד ןיא ?לקעלפ ןב ?קָאי רעד יו

 ייװצ עכלעזַא ?ןכאמצַאה טימ ,םיא טימ טנַאה אב טנאה ,לשמל טייו

 ףיוא ןאטפיוא טעּפע ,ןַײז ןקתמ ַאי עקַאט ךָאד ןענַאק ,ייז יװ ,ןשטנעפ

 ענעגַאלשעג ,ןבעל'כ ,ייז יװ ,ןשטנעמ ייוצ עכלעזַא ?אה טלעװו רעד
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 טלעג טכַאמ עמ ױזַא יו ןוא ,.."עכיל עמַאשטָאּפ ,, ןיֹוׁש ןסייוו ייז ,,,םניח
 ןוא .ןענַאק ןעמ ףרַאדַאב ןכַאמ טלענ ,ןענרעל טשינ ייז ןעמ ףרַאדַאב ---
 טשינ זיא ןשַארנ א ןענידרַאפ ,..ןבַײלק טלענ ןענַאק ןעמ ףרַאד רקיע רעד
 םינלעב ליפוצ ,ןטיה ןעמ ףרָאד ןשַארנ ַא .ןטיח ןשַארג ַא יװ ,רעווש יֹוזא
 ,,." סאו .ןשארג ןפיוא

 ,קַאזָאק עלעדנַײרב ךָאנ םיא טיג --- ,םינלעב ליפוצ ---
 -טפעשענ ןוא םיטניא סעומש רעד ייז ַאב ךיז טלטייק ױזַא טא ןוא

 םיא סָאװ ,ןינע ןטכער עמאס ןפיוא ריא טימ ףיורַא טמוק רע זיב ,דעל

 .ַאנַאדַאמירּפ רעד ףיוא --- טשטעווט

 םעד טָא אב -- ריא רע טנָאז --- ןעילַאמכעכירַא ףרַאדַאב עמ ---

 .עצעלעט ענייש יד טָא ?קעלפ ןב ל?קאי

 -עדנַײרב םיא ךאנ רעביא טרזח -- ?ַאכדַאכ ,עצעלעט ענייש יד ---
 טעפ ַא ךיז טסינעצ םינּפ-הנבל קיכעלַײק טעפ ריא ףיוא ןוא ,קַאזָאק על

 זַא ,סיוא טזַײװ סע .ןייצ עסַײװ עריא םיא טזַײװַאב יז ןוא ,עלעכיימש

 .טניימ רע ןעמעוו -- ןפָארטענ טָאה יז סָאו סנטשרע .ןדירפוצ זיא יִז

 -ַָאנ ןתמא ריא טימ ענַאדַאמירּפ יד ןפֹורעננָא טָאה רע סָאװ ,סנטייווצ

 ..ךערּפשעג ןצנַאנ ןטימ ןדירפוצ טאלנ טנַײה יז זיא ,סנטירד ןוא .ןעמ

 טינ ןוא ןניוא עקיציּפש עפרַאש ענַײז טימ ךרוד יז טמענ ןאמצלַאה ןוא

 עמ סָאװרַאפ ,לכש םעד ,שימָאק בלַאה ,טסנרע בלַאה ,ןייטשרַאפ וצ ריא

 .עצעלעט ענייש יד ןעילאמכרעבידא ףרָאד

 ןַײז ךיז נעמ יז ,ךימ ריא טייטשרַאפ ,ענַאדַאמירּפ עקנינייש א ---

 .הסנרפ ֹוצ טונ זיא ,בלַאק ַא

 .קַאזָאק עלעדנַײרב וצ םיא טיג -- !ַאכ-ַאכ ,הסנרּפ וצ טוג ---

 -ענייא ןטימ ןאמצלָאה רעטַײװ טגַאז -- ,ןיבר םענופ חלונס ַא ---

 .ןָאט ןשימַאק-בלאח ,ןטסנרע-בלַאה םענ

 קַאזָאק עלעדנַײרב רעטנוא םיא טּפָאכ -- ,ןיבר םענופ הלונפ ַא ---

 ןוא ,לטנעה בָארג ץרוק ריא טימ ץעז ַא שיטעקַאק םיא טגנַאלרעד ןוא

 -עת סיורנ ןופ שזַא טציווש ריא אב םינּפהנבל עקיכעלַײק עטעפ סָאד
 וזַא ,רענעלק ךָאנ ןרעוו דעלענייא עשינַאּפַאי עניילק עריא ןוא .גנונ

 ,סיורַא טשינרַאנ טעמכ ןיֹוש ייז טעז עמ זא ,ןיילק

 קיצכעז ןוא ייווצ לטיּפָאק

 ןענַאמַאר סקַאוַאק עלערנַײרב

 -נָא סנַאמצלָאה קאזָאק עלעדנַײרב ַאב ןסייה טנַאקעג ןכבָאה סָאװ

 טשינ ךיז לָאז ױזַא יו ןוא ?"טנאה אב טנַאה םיא טימ ןייג, :שינערעהוצ
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 זיא טָאו ,המשנ עדנעשזדנַאלב ,עטלנַאװרַאפ ,עטנלע ןַא ףיורעד ןעיידפ

 ןופ ,דנַאל ֹוצ דנַאל ןופ ,טָאטש וצ טָאטש ןופ ,ןרָאי ?יפיוזַא ןיוש דנו-ענ

 ןוא ןקאפשטש אב ןעוועג זיא ןַאמצלָאה זַא ..,?רעטַאעט וצ רעטַאעט

 ,טציא ןוא ,שרעדנַא סעּפע ןעוועג זיא ,"ךַאמצָאה , ןסייהעג ראנ טָאה

 ןַא ןופ רָאטקעריד א ןיוׂש ןיא ןוא "ןַאמצלָאה , ןיֹוׁש זיא ךַאמצָאה זַא
 "טאי רעד טא יו ,?נורתא ַא אזַא טטאטרעד טָאה ןוא רעטַאעט םענענייא

 וצרעד ךָאנ טנַאמרַאפ ןוא ,םיא רַאט ךיז ןגָאלש עלַא סָאוו ,ָאקסעלַאפַאר

 ..שרעדנא סעּפע רעדיוו עקַאט ןיוש זיא --- ,ךיוא לַאטיּפַאק ?קיטש ט

 ווא ,טנאה אב טנַא ה רע טגָאז יװ ,ןעיינ ייז ןעוו ,עדייב ייז

 -געה .עצעלעט ענייש, יד טָא ןעילַאמכרעבירַא עקַאט ריא טָארעג סע
 ןוא ענַאדַאמירּפ רעד טיס ריפ עלַא סיױרַא רָאפ א ןעוט ייז ןוא ,אטעיר

 ףיוא, עקַאט ךאֹד ןיא טלַאמעד -- טלעו רעד רעביא ?טָאי, םעד טימ

 ,?רָאי ַאזַא ריא
 -ָאק עלעדנַײרב רעזדנוא ךיז טָאה ןעקנַאדענ עסיז עכלעזַא טימ טָא

 רעטכע ןא יװ ,קשמשענ ןוא קידלכש טעברַא רעד ֹוצ ןַאטעג םענ ַא קַאז

 .םרא ןטסנעש ןפיוא ןטָארעג ,טָאנ ןעקנַאד ,רוא ןיא םע ןוא .טַאמָאלּפיד

 -רא טואלעג ךיז טָאה ?םינּפ םענייש ןטימ אטעירנעה "שטַאברוד רעד
 םָאוו ,סעינעליווירפ ןוא ןקילג עֶלַא ףיוא ןעננַאנעגנַײא זיא ןוא ןדעררעב

 קאינרעשט םָאדַאמ יד יז טָאה טּפיוהרעביא ,טניילעגרַאפ ריא טָאה יז
 -ַאר וצ ,,טַאיה םוצ טנעַאנ ױזַא ןַײז טעוװ יז סָאװ ,םעד טימ ןעמונענ

 ...ןָאקסעלַאפ

 ןוא ןגיוא עיולב ענייש עריא ריא ףיוא ,ףיוא טלעטש ַאטעירנעה

 ףיוא טפיולרַאפ ןוא םעזרעד קַאזַאק עלעדנַײרב ,קיווצ א יו ,טיור טרעוװ

 ַאֹוַא ןיא סָאד ?ןרינעשז ךיז ַאד זיא סָאװ ,טשינ טייטשרַאפ יז, ;רעורפוצ

 -ניפ ןייק ןעמ ףרַאד ריא ,,,?ןדעי טימ טשינ ןעד ךיז טפערט סָאװ ,דאז
 ןַא ,טשינ ןעד טעז יז ,,,ןסַײבּפֶא םיא טעוװ יז ,ןנייל טשינ ליומ ןיא רעג

 .. ?ריא ךָאנ רע ןוא הרפכ יד םיא ךָאנ ןיא ַאטעירנעה

 ןופ ?ריא ךָאנ רע, :רעַײפ שילעה א יװ טנערב בלַאװש אטעירנעה

 ... ?סָאד יז טסייוו ןענאו
 אזא אטשינ ,ץלֲא סייוו קאינרעשט םַאדַאמ יד ,ןיוש סייוו יז ָזַא

 סָאװ ,ךַאז א ָאטשינ .ןסיוו טשינ לָאז קאינרעשט םַאדַאמ יד סָאװ ,דַאז

 טעב ַא טוג רָאנ יו ןעמ ןָאל .ןענַאק טשינ לָאז קאינרעשט םַאדַאמ יד

 עמ ןוא -- ײרר-ייווצ-סנייא (1 ,רעַײפ לוק ןייא ןיא סָאד יז טכַאמ ,ןָאט

 ,רעלעט טכערב

 ןלַאפעג אטעירנעה ריא זיא -- !וינעבויל !וינעצראה !עלעדנַײרב ---

 .יע ףרהב (ן
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 םַאדאמ רעד ןיא םינּפ קידנענערב ןייש ריא ןטלאהאב ןוא ןדלַאה ןפיוא

 ,עדנַאטַאר עטיור סקַאינרעשט

 ,ןשינעמענוצ ענייש עכלעזַא ענַאדַאמירּפ יד טָאה טסיזמוא טשינ

 ַאטעירנעה ."עקשעמעל, ןוא "שטאברוד, ןוא ?עצעלעט ענייש, יו

 עמ זַא ,טלעו רעד ןזַײװַאב ןעמונעגרעטנוא ,םינּפַא ,ךיז טָאה בלַאװש

 -ָאק עלעדנַײרב .ןיהַא ןענַאד ןֹופ ?כש ןייק ןוא ?מינּפ ןייש ַא ןבָאה ןָאק

 ץנַאנ א ןפיוקרַאפ ןוא ןפיוק ,?טרַאג ןיא ןקעטשרַאפ טנַאקעג טָאה קַאז

 "מעל םענופ ענַאדַאמירּפ יד טָא יו ,ךעלדיימ עשירָאנ ענייש עכלעזַא ץוט
 טַײצ רענעי ןיא ןעזעג טשינ טָאה סע רעוו !ךא ןוא ,רעטַאעט רענרענ

 ןבעל ןַײז ףיוא ןשטנעמ ןכעלקילג רעמ ןייק טָאה רעד ,קַאזָאק עלעדנַײרב

 ןוא ?מיה ןיא ןרעטש ןַײז ךיז טָאה שינעפעשַאב סכעלטיא ,ןעזעג טְשינ

 ףיוא ךיוא טַײצ יד ןעמוקענ .טַײצ א ןעמוק זומ האירב רעדעי ףיוא

 לָאמַא ךיוא ןיוש לָאז יז ,קַאזָאק עלעדנַײרב רעדָא ,קַאינרעשט עלעדנַײרנ

 ןיוש ךיוא לָאז ץרַאה ריא זַא ,טַײצ יד ןעמוקעג ,ןרעוו טכערעגפיוא

 ןּפַאלקעצ ןֹוא ןּפַאלק ןבייהנַא ,?מירד ןקידנעטש ןופ ןכַאוװפיוא לָאמַא

 | ,קילג ןקידתמא ןופ ליפענ םערַאװ ַא טימ

 טשינ ריא ַאב ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,רעבָא זיא ןורסח רעצנַאנ רעד

 טשינ ,ךיזו טכַאד ,ןוא ןַאמָאר רעטשרע רעד טשינ ,לֵאמ עטשרע סָאד

 ..רעטצעל רעד
 ּפעלק לפיוו !ןבעל ריא ןיא טירבעגּפא ןיוש ךיז יז טָאה לָאמ ?פיוו

 -צנַאמ עקיטפַאהקלאש ,ענעברַאדרַאפ ,"עשלַאפ , ןֹופ טּפַאכעג ןיוש יז טָאה

 !טנרעלעגנָא טשינ יז סָאד טָאה ךָאנ ןוא -- .ןליג

 ריא ןבָאה טפרַאדאב טָאה קאפושטש ןעוו ,טַײצ א ןעוועֶג ןיא סע

 -- ,טביילנענג םיא םָאה יז ןֹוא ,טנכדשעג ריא וצ ךיז רע טָאה ,עקסַאל

 ןַײז יז ןַאק ךָאנ םויה דע ,,ןסירעג ראה יד ךיז ףפיוא םעדכַאנ יז טָאה

 .גָאט א לָאמ ַײרד ןנעוװוטסעדנופ םיא טנַאמרעד ןוא ןרעה טשינ ןעמַאנ

 -לנילפ סקַאּפושטש ריא וצ טלכיימשעגוצ ךיו טָאה ןקַאּפושטש ךָאנ

 -רַאפ יד ,קישטוושרומ ריאמ-םולש רעטנַאקַאב רעטוג רעזדנוא ,טנַאטוידַא

 ,סנערק עטּפעלש

 לוויטש יד טימ ,טנַאז עמ יוװ ,ריא וצ ןַײרַא ןיא שפנ רעקיזָאד רעד

 ןַא ,טַײװ יוזַא ןטלַאחעג ןיוש טאה סע זא ,הרכס א ויא'פ ,ןצרַאה ןיא
 קישטווַארומ ריאמ-םולש טָאה סָאד ןוא .הּפוח ַא רָאנ ןעגנַאגעגּפָא זוא'פ

 סָאװ ,שטנעמ א ראיטקַא ןַא ןיא עבטכב ,ןעז טשינ ,ןרעה טלָאװעג טשינ

 ,ערעשטעוו א ,הנתמ ַא ,ריצַאּפש ַא ,הלכ א ,?דיימ א .תוּפוח טנַײפ טָאה

 הּפוח עטסעב יד, ;הּפוח ןייק טשינ יבא ,גנידצלַא -- לצנעט ַא ,סָאּפש א

 ...טיוט רעטסנרע רעד ןיא

 ךיז טָאה קישטווַארומ ריאמ-םולש טימ ןַאמָאר סקַאוָאק עלעדנַײרב
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 ,םיא ךָאנ סָאװ ןוא םיא רַאפ סָאװ ,ןענַאמָאר עריא עֶלַא יװ ,טזָאלענסיױא
 ףאנ טימ ןוא דסח תוליסג א טימ סע ךיז טָאה ןביוהעגנַא ,טסייח סָאד
 ךיז סע טָאה טוָאלעגסיױא ןוא ,ךָאנ ןֹוא ךָאנ טימ ןוא דסח תולימנ ַא
 האנש ַא טימ ןוא ןצרַאה ןיא קיטייו א טימ ,לַאדנַאקס ןליטש ַא טימ
 ,"ןפיבצנַאמ עקיטפַאהקלַאש ,עשלַאפ, עֶלַא וצ

 יד ?טלייהרַאפ טשינ טַײצ רעד טימ טרעוו דנּוװו א רַאפ סָאװ רָאנ
 ,ןעמונענ ריא ַאב טָאה קישטווַארומ ריאמ-םולש סָאוװ ,םידטח תולימג
 םַאדַאמ ןבילבעג ןיא קַאינרעשט םַאדַאמ ןוא ,םיא ַאב ןבילבעג ןענַײז

 רוא רעביא ןבענעג ךיז ןייֵלַא יז טָאה ?םַאדַאמ , ןעמָאנ םעד) קַאינרעשט

 ...(ןרָאי עריא רעביא ןֹוא רוניפ רעטנַאזָאּפמיא

 רעטעּפש רעדָא רעורפ ,ןריולראפ טשינ ךָאנ גנונעמַאה ריא טָאה יז

 -ַאשּפִא ןוא ןייטשרַאפ יז טעוװ טסָאװ ,רעד לָאמַא ןעמוק ךָאד טעוו סע ---

 ןריפנַײרַא םיא יז טעװ ,ןעמוק לָאמַא זומ רע ,זֹומ רע .טרעוו ריא ךָאנ ןצ

 .תורצוא עריא ןעז רע טעוװ .ןטסַאק ריא ןענעפע םיא יז טעוו .דיז וצ

 סָאד .גנוריצ ןעז רע טעוװו ,םישובלמ ןעז רע טעוװ ,טערג ןעז רע טעוו

 - ט ע נַײז רַאֿפ ..זנ ע װ ט ע נ ַײ ן רַאפ טיירגעגנָא ןיא ץלַא

 םיא רַאפ יז טעוװ ץראח ריא ןוא ...!טשינרַאנ טסייוו רע ןוא .,{ ג ע וו

 יזא טשינ יז ןיא רשפא ,ךא ,ןקעדטיוא םיא רַאפ המשנ ריא ,ןענעפע

 -ענ ?םיוו ,ערעדנַא יו ,גנוי יױוַא טשינ יז זיא רשפא .ערעדנַא יוװ ןייש

 -תמא לפיוו !ץרַאה אזַא טנַאמרַאפ סע טפַאשביל ?פיוו ,רעבָא טפַאשַײרט

 ןטלאהַאב טניל טייקנדנובענוצ ערשכ ןוא טייהנבעגעגרעביא ענייר עקיד
 ,..המשנ ַאזַא ןיא

 רעד ןלאפעג ןיא םיא ףיוא סָאװ ,רעד ןעוועג טציא זיא ןַאמצלאה
 ךיז טָאה ,רעד ןעוועג טציא זיא ןַאמצלָאה .קַאינדעשט םַאדַאמ ןופ לסורג
 א יו טקיטלעװעג טרָאד טָאה ,ןַײרַא ץרַאה ןיא ריא וצ ןבילקעגנַײרש
 טַאהעג יז טָאה רע זיב ,גנַאל ױזַא ריא טימ טעװעדנַאמַאקעג ןוא ךדלמ
 ,טזָאלענסיוא ךיז טָאה ,סעּפע וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ,םעדכָאנ ןוא ,קיטיינ
 טסייה סָאװ .ןענַאטשרַאפ טשינ ערעדנַא סָאד סנייא ךיז ןבָאה ייז זַא

 טָאה םיא אב ..2 0 נא ה אב ט נ 8 ה ן יי נ ,ךעלטננייא סָאד

 עטפתוש ַא ןַײז ,טפעשעג ןיא קלח א ןבָאה יֹװ ,טוג יױזַא ןסייחעג םָאד

 ,טלעג ןנײלנַײרַא יז זָאל ?טשינ סָאװרַאפ ,יתיתכחמ , -- עּפורט רעד וצ
 ....!דובכ ןטסערנ ןטימ ,דא

 טָאה סָאד טָא .,,?7 ?ןבָאה יז טעוו קלח א .,.?ןנילנַײרַא יז לָאז טלעג
 .. 3 ? קאינרעשט םַאדַאמ יד טניימעג ןעד

 !קָאזָאק עלעדנַײרב עמערַא !ןליבצנַאמ עקיטפַאהקלַאש ,עשלַאפ
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 קיצּפעז ןוא ירד לטיּפַאק

 טיזיו ַא טימ טייג ןעמ

 -וצ ןיא ,ןטקַארטנַא יד ןשיווצ ,ננולעטשרָאפ ַא ןטימ ןיא ,לָאמנייא

 -יד םוצ ,ןתיול:סויועל רָאטקָאד ,טאנעצעמ רענרענמעל רעד ןעגנַאנעג

 ןדַאלעגנַײא "טסכעלפעה  םיא טָאה ןוא ןַאמצלָאה דרַאנרעב רָאטקעו

 .גָאטימ א ףיֹוא ךיז וצ ,ָאקסעלַאפַאר ַארטסעַאמ ןננוי ןטימ םענייאניט

 טקירדענסיוא סויוועל רָאטקָאד רעד ךיז טָאה ױזַא -- טפאהראפ רע,

 -קַאװעצ ענדָאמ ענַײז השעמ תעב ןויװַאב ןוא עלעכיימש ךעלניל ַא טימ

 ."ןגָאזטנע טשינ םיא ןלעוװ ייז זַא ,טפַאהרַאפ רע --- ןייצ ענעס

 -סיורַא ןַאמצלָאה דיז טָאה -- ?סעמערַאוו אזַא ןופ ךיז ןנַאזּפָא ---

 ;ןטַײדַאב טפרַאדַאב טָאה סָאװ ,ןָאקסעלַאפַאר וצ קידנעקניוו ,טּפַאכעג

 ךַא ,אברדַא !םולשו-סח -- ??שּפיט א שטַײד אזַא ףיוא וטסנַאז סָאװ;

 ..רובכ ןטסערנ ןטימ ,ךיא ןיימ ,ןויזב ןטסערנ ןטימ

 ַא ,רעסיורג ַא ןעװועג טיזיו רעד זיא ןענַאמצלָאה רעזדנוא רַאפ

 .ןטיירג םיא וצ ךיז ףרַאד עמ סָאװ ,בוט-םוי א ,בוט-םוי דענעביוהעג

 ַאזַא ֹוצ ןעמ טייג ,ךשפנ-הממ !רענייב יד טימ חור רעד סָאד טּפַאכ,

 ."שטנעמ ַא יװ ןייג ןעמ ףרַאד ,סמערַאװ ףיוא טאנעצעמ

 "עּפס טפיוקעג ךיז טָאה ןוא ןטיילק יד ןשיװצ קעװַא זיא רע ןוא

 ,ןשטַײד רעגרעבמעל יד טימ ןטלָאשעג ריז ,גוצנא םעַײנ לנָאּפש ַא לעיצ

 עמ .טלעג ןכַײלג ןיא ןעגנודעגסיוא ןוא ןַײרַא ןייב ןזיב ךיז ןעננודעו

 ,האיצמ א ןנָאז ןָאק

 גנַאל יװ ,לקעלפ ןב ?קַאי רָאטקעריד רעד טקנערק גנַאֿל ױזַא --

 יי ,וטסגָאז סָאװ .גוצנא ַאזַא טלעג םעד טָא רַאפ זדנוא ַאב טנירק עמ

 ?וינעב

 .בנג 8 ןופ חאיצמ ַא ---

 ?ןיינ רשפא ---

 ?ןיינ סָאװרַאפ ---

 ?וטסכַאל עשז סָאװ --
 ?ןענייוו ךיא לאז ?עשז סָאװ ---

 טכַאמ -- :לצלָאהקיּפ ןב עלהטוש ,דע ?ןענייוו ןעד טגָאז רעוו---

 ןטיירג ךיז ןעמענ עדייב ןוא ,קַאמשעג ריז ןכַאלעצ עדייב ןוא ,ןַאמצלָאה

 ?מִא לָאנ ַא ןּפַאכ, קעװַא ךיז טצעז ןַאמצלָאה .טיזיוו םענעביוהעג םוצ

 -נייש ןופ טזָאלעגרעביא ,םינּפ קידנצנַאלנ ןירנדֿפענ עטנקירטעגסיוא סָאד
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 -טעלטַאק-סַאב יד .ךעלטעלטַאק-קַאב עצראווש ייוצ ךַאנ ןנעוו טייק

 ענעלאפעגנײא ערענַאפ ענַײז וצ טסאטעג רעייז עקַאט ךיז ןבָאה ךעל
 ןומ טקוקעגסיורא טָאה סָאװ ,ןדלַאה םענעניוצעגסיוא ןַײז וצ ןוא ןקַאב
 ףענעדנובעגרעטנוא קיצנוק א םימ רענלַאק ןסידנעייטש ןסמווייינש יי

 'םיוא רעד ןוא ךעלדנעב עטיירב טיפ ךיש עטריקַאל עַײנ רַאּפ ַא .סּפינש

 ןכָאה ,טָאק ןקיציּפש ןטיוא םָאװ ,טוהרעדניליצ רעקידנצנַאלנ רעטעלגעג
 טנַײרט רעננוי ןַײז זא ,יוזא ,ןח רעמ ךָאנ רוניפ רעקיציּפש ןַײז ןבעגנעגוצ

 "ענג םיא טאה ןוא ןטלַאהנַײא טנאקעג טשינ שזַא ךיז טָאה ַאקסעלַאפַאר

 .רעננוי ןוא רענעש גָאט א סָאװ םרעוו רע זא ,טנעמילּפכַאק א טכַאֿפ

 -צלָאה םיא וצ טנָאז -- .טייוו טָאג -- רעננוי רָאנ ,ןַײז ןָאק רענעש,

 :ּפָאק םעד םיא ֹוצ ןָא טנייב ןוא טסנרע ץנַאג ןַאמ

 -ןשטש ףיוא ןעמוק לָאז ערעילָאכ ַא ?רָאה עיורג ,עלענייפ ,טפעז ---
 .ןעקנַאדרַאפ וצ םיא ךיא בָאה סָאד ,ןסַאפ

 םעד ךָאנ טיזיו םעד בילוצ ןָאטעגנָא ךיז טָאה ָאקסעלַאפַאר ךיוא
 "םיֹורַא ןבָאה טנעה ענייש-ןטלעז עסַײװ עטיודנ ענַײז ,לַאנרושז ןטצעל
 וצ ?סיב א םיא ףיוא ןעזענפיוא טָאה סָאװ ,גניקָאמס םענופ טנינשעג

 עמאס ןטלאהעג טלַאמעד טָאה ָאקסעלאטַאר תמחמ ,גנע וצ ןוא ץרוק ֹוצ

 טָאה עקשינַאמ ענייש עטַײװ-יינש עלופ עטיירב יד .,ןססַאװ בער ןיא

 ןטימ טרירוקנַאקעג ןוא לטסעװ ןטינשעגסיוא םעד ןופ סנַײשענפיױרַא

 ליפיוזַא ןזיװאבקיורַא טָאה ענַײז רוניפ עצנאנ יד .זדלַאה ןסַײװ םענייש
 -רַאֿפ ַא ןוא ךיירפ ַא תמאב ןעוועג ןיא'ס זַא ,טייקשירפ ןוא טפַאשננוו

 -עירנעה ענַאדאמירּפ יד טָאה טסיומוא טשינ .ןקוק וצ םיא ףיוא ןנינעג

 "ענ ןוא םינתה ןוא ןרעילַאװַאק עריא עַלַא ןפרַאװענקעװַא בלַאװש אס

 םֶאו ,'קענש ןננוו םעד טא ןפמעקַאבה וצ טסנרע ץנַאג ךיז ןעמונ

 םיא ַאב ןענַײז ןניוא יד רעדָא ,רעטַאט א ןופ ץרַאה א טָאה רע רעדַא,

 ..עקרענוא ענירג א ךָאנ טָאלג ןיא רע רעדָא ,טרָא ןפיוא טשינ

 ;ַײז ןלָאז, עלַא זַא ,ןרָאװעג טניווװועג ןיא סָאװ ,בלַאװש ַאטעירנעה
 ;טימ ךיז טוט סָאװ ,ןייטשרַאפ טנַאקעג טשינ טָאה ,"חרּפכ יד ריא כָאנ
 ,ןניוא יד רַאפ קידנעטש םיא ןיא ,אטעירנעח ,יז ,שטַײט'ס ?רוחב ןקיזַאד

 ךיילק ןטעמַאס א טנַאמענ דיז גנַאל טשינ טשרע ,םיא בילוצ ןָא ַאד דיז טוט
 ,ןָאק יז סָאװ ,ננידצלַא טוט ענעי ."ץלעמש , טימ טניילַאב ,"םרָאפעד,
 יא סָאד רוחכ רענדָאמ א !טשינרָאג -- רע ןוא ,טלעוו יד ןַײא טנייל

 טצנַאט ןוא טננירּפש ,ךעליירפ ךַײא רע זיא טָא !ךַאז עדליוו ַא ,עדליוו ַא
 רעטמסולחראפ א יו םֹורַא טיינ ,קיטעמוא ךַײא דע טרעוו טָא ..,םנניז ןוא

 ...ןןַײרַא טנעה יד ןיא ןעמענ ?רוחב סָאד פרַאד עמ, ...ךאלמ

 'עניז ןיא טשינ וליפַא רעבָא טָאה (ָאקסעלאפאר) ?"?רוחב , סָאד
 ןצנאגניא רע ןוא ץרַאה ןַײז ןוא טָאק ןַײז ,בלאוש ענַאדַאמידּפ יד טָאהעג

 ןוא םולח ןיא טכאנאב .ןיוו ןיא -- טרָא ןייא ןיא ןעוועג טציא ןענַײז
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 ,ןיוו רָאנ ןוא ןיוו רָאנ ךיז רַאפ ןעזעג רע טָאה רַאו רעד ףיוא גָאטַאב

 וסירעג ךיז טָאה סע ןיחּוװ ,ןדעדױג רעד טציא םיא רַאפ ןעוועג זיא ןיוו

 סָאװ ,ןשטנעמ ייווצ םיא רַאפ ןעוועג טציא ןענַײז ןיוו ןיא .חמשנ ןַײז

 ןוא ייװצ יד םימ ךיז ןעז; .טענגַאמ א יװ ,ךיז וצ ןניוצעג םיא ןבָאה

 ,. ןברַאטש ךָאנרעד

 יָאק עלעדנַײרב ןופ רע סייוו סָאד -- ןיוו ןיא טציא זיא ?זייר זַא

 וייק זיא םעד ןיא -- ןעניפעג אמתסמ ןיװ ןיא יז טעוװ רע זַא .,קַאז

 יז ןוא ?ןענעקרעד םיא טעװ יז ביוא ;רָאנ זיא ענַארפ יד .טשינ קמס

 יעגַאב עטשרע רעייז ןַײז טעװ ױזַא יװ ןוא ?םיוא טעז יױזַא יו ןיילַא

 ךיז טעװ רע ?ןטשרע םעֶלַא םוצ ןגָאז ריא רע טעו סָאװ ןוא ?שינעג

 י:ןענעקרעד םיא ןייגַא יז זָאל ,ןיינ .רע זיא סָאד זַא ,ןדפעמ טשינ ריא רַאפ

 ןלַאפ ייז ןוא .טנעקרעד ענר יד ,דלַאב ,טנעקרעד םיא טָאה יז ןוא

 ָאטשינ .ָאטשינ זיא דייר ןייק ןוא ,זדּלַאה ןפיוא ערעדנַא סָאד םנווא

 ... ?בייל, ןֹוא "לזייר, :רעטרעװו עטלייצעג ייווצ רעסיוא .ןֹושל ןייק

 ןייא ךָאנ טגיילעגוצ ךיז טָאה תומולח ענעחלָאג שקיזָאד יד וצ

 יד ןופ רעכלעוו ,ןגָאז ֹוצ רעווש ךָאנ זיא סע ..לַאטנענַאז --- םולה

 -רַאפ טָאה ייווצ יד ןופ רעװ ?טפושיכרַאפ רעמ םיא טָאה תומולח ייווצ

 "ַאז רעֹדָא ?טײהטָאנ ןַײז ,לזייר ?ןצרַאה ןיא םיא ַאב ץַאלּפ רעמ ןעמונ

 ,ריא טסייוו .ןיוו ןייק ןעמוקעג רע ןיא סָא ..+ןייֵלַא טָאג רעד ,לַאטנענ

 -- ןיװ ?ןיו סיוא ךיז טנכייצ סָאװ טימ ?ןיו סעכלעזַא ןיא סָאװי

 -נע נגָאזו ט ציז סע ּוװ ,ט ַא ט ש יד זי א ס ַא ד

 ...?ןלַאטנענאז ןָא ןיוו זיא סָאװו ן'וא .,5 ַא ט

 -ַאז םעד ןֹופ לעװש יד רעכירַא רע טערט ץרַאה קידנּפַאלק ַא טימ

 .לַאטנענ

 ןיא ןוז רעד ןופ עלעכיימש א טימ ןוא ךאלמ א ןופ םינּפ ַא טימ

 -רַא יד ןופ טָאג רעד םיא ףיוא טקוק ןגרָאמירפ ןקידרעמוז םענייש ַא

 ַא רַאפ םיא טמענ .,לַאטנענָאז רעסיורג רעד ,סרעליּפשיוש ןוא ןטסימ

 םירדח עטסקינייוװעניא עמַאס יד ןיא ךיז ֹוצ ןַײרַא םיא טריפ ןוא טנַאה

 דיז ןגעקַא קעװַא םיא טצעז ןוא ץַאלַאּפ ןקיטרַאסיורג םענייש םעד ןוּפ

 יזַא םיא טביול ןוא ןליּפש םיא טרעהרַאפ רע ןוא ,?וטש א ףיוא

 -לעזַא ןיא טשינ !ןיינ :ֿפָאק רעד ׁשזַא םיא ךיז טיירד סע זַא ,קרַאטש

 ןיילַא לַאטנענָאז םיא וצ טגָאז -- ,"ןטערטסיױרַא רע ףרַאדַאב סעלָאר עכ

 רָאטקָאד רעד סָאװ ,ןָאט ןבלעז םעד םימ ןוא ןושל ןבלעז םעד טימ

 -םנַאקַאב רעייז ןופ טנװַא ןטשרע םעד טגַאזעג םיא וצ טָאה סויוועֿפ

 "סיורַא ךדיז ףרַאד טנַאלַאט רעטשטנעבעג טָאג ןופ אזַא ,ןיינ; .טפַאש

 יא סָאד טקנוּפ רעבָא ..."טעלָאר עשיסַאלק ,עטסנרע רעמ ןיא ןזַײװַאב

 .טרָאװ ןיא טרָאװ ,טנַאזעג םיא טָאה םויוועל רַאטקָאד רעד סָאװ ,ענעג

 עדייב ןבאה - "?"ס וי װ ע 9 ס ויל וי ר ַא ט ק ָא ד,
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 ;םיוה ןסיורג ַא ףיֹוא ?דליש ןיילק ַא טנעיילעגרעביא ןדלעה ערעזדנוא
 עכיוה טימ ,סעטַארק ענרעזַײא טימ ףיוה ןקיטרַאסיורג ַא ןופ רעיוט
 רעטסעפ ַא ןעזענסיױרַא ךיז טָאה סע עכלעוו ןופ ,סעילָאּפָאט ,רעמייב
 ךַײא ףיוא טקוק קָאװ ,זיוה שיריבנ ַא ,שיטַאבעלַאב ַא ,רעיומ רעפסַײװ
 טדער סע יװ ,סיוא ךַײא ךיז טכַאד סע ןוא ,דילאס ןוא ענשטעטַאטפ
 .."סיור ןיא ָאד .םעוװקַאב ןיא ַאד .טוג זיא ָאד, :ךַײא וצ

 טשינ ןַאמצלָאה ךיז טָאה -- !ןַײרַא ןטַאט סטלעג ןיא חֹוד ַא --
 -ַאנק ךָאנ ,רעַײנ א ןיא זָאנ יד טצַײנשעגסיוא טכער ,ןטלַאהנַײא טנַאקעג
 ,פקעלג סָאד ןָאטעג יצ ַא טָאה ןוא עליײשטַאפ רעקידנק

 קיצכעז ןוא ריפ לטיּפַאק

 טאנעצעמ רענרעבמעל רעד

 -ייז ,ַאקסעלַאפַאר ןוא ןַאמצלָאה ,טסעג ענעדַאלעגנַײא ערעזדנוא זַא
 טשינ טעמב םיא ייז ןבָאה ,סויוועל רָאטקַאד םוצ ןעמוקעגנַײרַא ןענ
 -טנַײרפ ןַײז ףיוא ?לרעטכעלעג טיירב ןַײז ןעמוקעגניהַא זיא גוו .טנעקרעד
 זַא ןַָא ןוא רעהעיוא ןַא ןָא ןדער ןַײז ןעמוקעגניהַא זיא ּגוו ?םינּפ ךעל
 ןוא גנערטש ,טצעזעג ,דילָאס רעמ ךיז ַאב ַאד רע זיא סעּפע ?פעטשּפָא
 -ירעדינ ּפָאק ַא טימ .ןרָאװעג סעּפע רע זיא רענעלק ןוא .ןטלאהעגנַײא
 רעד טשינ רָאג-רָאנ ,רעטַאעט ןיא סָאװ ,טַאנעצעמ רעד טשינ רַאג ,רעק
 .סַאנ רעד ףיוא סָאװ ,םויוועל רַאטקַאד

 -עגוצ ןבָאה ייז לָאז סויוועל רָאטקָאד רעד זַא ,ןגָאז טשינ ןָאק עמ
 -ענּפַארַא ןפלָאהעג ייז ןיילַא טָאה רע .אברדַא .ךעלטנַײרפ טשינ ןעמונ
 א ןיא ךיז ֹוצ ייז טריפעגנַײרַא םישובלמ עטשרעבייא יד ךיז ןופ ןעמ
 -עד וצ ףיורא זיב ןטנוא ןופ רעכיב טימ לופ ,טעניבַאק ןקיטרַאסיורג
 -םעה ןוא ןלעטָאפ עכייוו עכיוה ייווצ ןיא ייז רע טָאה םצעזַאב .עילעטס
 עטנַאסערעטניא ןייק טשינ רעייז ןגעו ןבעגעג סעומש ַא ייז סימ ךעל
 -עוז םעד ףיוא ייז ןנַאז סָאװ ?נרעבמעל טָאטש יד ייז טלעפעג יוװ ;ןכַאז
 עמ סָאװ ,ןכערּפשענ ענעקורט עקיטשינ עכלעזַא המודכ דָאנ ןוא ?רעט
 -ווו ,זיוה ןשיטַארקַאטסירַא ןדעי ןיא טעמכ ןגעװו אצוי ןופ ייז טצונַאב
 ךָאנ ןיא שיט רעד ןוא גָאטימ ַא ףיוא לעיציפַא ןַײא ךַײא טדַאל עמ ןיה
 ַאטשינ זיא ןדייר ןוא ,ןרעננוה ןוא ןציז ףרַאד עמ ןוא ,קיטרַאפ טשינ
 -םלע רעד ףיוא יו ,ךַײא ףיוא טלַאמעד טקוק סָאבעלַאב רעד .,סָאװ ןופ
 .ןיא סָאד טסַאג רענשטוקס ַא , :ךיז טכַארט ןוא ,םירצמ ןופ הכמ רעט
 .ַאב ןפיוא טקוק טסַאג רעד ןוא ,,,"ןעשטנַאינ םיא טימ ךיז ףרַאדַאב עמ
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 ,טכַארבעג רעהַא ךימ טָאה חור רעכלעוו, :;ןייֵלַא ךיז טנערפ ןוא סָאבעל

 ,םעמערַאװ ןייק םייה רעד ןיא רימ ַאב ןעד ַאטשינ ?ןרעגננוה לָאז ךיא

 טשרע רעכייוו לסיב א טרעוו גנומיטש רעַײא ..."?רָאי עטוג .עכלעוו וצ

 םוצ ןַײרַא ךַײא טעב ,ףיוא ּפַאכ ַא ךיז טוט סָאבעלַאב רעד ןעוו ,טלָאמעד

 -טנַײרפ רעטצוּפעגסיױוא רעד רַאפ רָאפ ךַײא טלעטש ןוא שיט ןטקעדעג

 רעד ַאב ןָאנבױא קעװַא ךַײא טצעז עמ ןוא ,ןטריוו רעדנעלכיימש ךעל

 :ריוו רעדנעלכיימש ךעלטנַײרפ רעטצוּפגסיוא רעד ןבענ ,טנַאה רעטכער

 וצ ךַײא טקור עמ ןוא ,לזעלג עטשרע סָאד ןָא ךַײא טסיג עמ ןוא ,ןימ

 ןעלכיימש ןוא רעלעט יד ןופ סױרַא ןקוק םילכַאמ ןוא ,ןסַײברַאפ סָאד

 ןיא ןַײרַא ףוס ?לכ ףֹוס ַא טבייה ריא ןוא ,ךַײא ןקעמש ןוא ךַײא וצ

 .עלָאר רעַײא

 ,העש עבלַאה ַא ןגעקַא ןכערּפשעג ענעקורט עקיטשינ ןיא טכַארבראפ

 ,טסעג ענעדַאלעגנַײא ענַײז טימ ןענַאטשעגּפיױא סויוועל רָאטקָאד רעד זיא

 ,םירדח עכיוה עטיירב עסיורג ןופ ייר רעצנַאנ ַא ךרוד ייז טריפעגכרוד

 "וה ,ןרעיטרַאּפ ערעווש ,לבעמ ךַײר רעייז טימ טצוּפעגסיױא קיטרַאסיױרג

 רָאנ .שיט ןטקעדעג םוצ ייז טריפעגוצ ןוא ,ןעלגיּפש עקידנצנַאלג עכ

 יז ןבָאה ,ןטריוו עקידנעלכיימש ךעלטנַײרפ עטצוּפעגסיױא ןַא טָאטשנָא

 ןַא טימ שינעפעשַאב ױרגדזַײרג טלַא ןַא שיט םאב ןַאנביױא ןפָארטעג

 טוג א ןופ קילבנַא םעד טּפַאכעג טָאה סָאװ ,םינּפ לענ טשטיינקעגנַײא

 .עצילסיק עטרעיוזעגנַײא

 ,םויוועל רָאטקַאד רעד ןבענעג גָאז ַא טָאה --- ,ןעכרעטומ ןַײמ ---

 ןיא ריא ןבענעג שוק ַא ןוא ריא וצ ןעגנַאנענוצ זיא רע יו םעדכאנ

 | .ןַײרַא טנַאה

 טימ ,דיילק ןדַײז ַא ןיא ,קֹורַאּפ א טימ ענעדִיי ַא ,"ןעכרעטומ,, יד

 םיוק-םיוק ןדייב ייז טָאה ,לרעּפ עסיורג טימ ןוא ןעגניריוא ענעטנַאילירנ

 זיא'ס זַא ,קוק רעטלַאק ַאזַא ןעוועג זיא סָאד ..קוק ַא טימ ןעוועג הכזמ

 עטְלַא ןַא; .ךלימ סעמַאמ רעד קינייװעניא ןרָאװעג טליקרַאפ ייז ןיא

 וצ ןגיוא עקיציּפש עפרַאש סנַאמצלָאה ןַאטעג גָאז ַא ןבָאה --- "חפשכמ

 -עגקעװַא .ךיז ןבָאה ,טרעגנוהעגסיוא טכער ,עדייב ןוא ,טנַײרּפ ןגנוי ןַײז

 םעד ןליטש ןעמונעג ןוא ןטעב גנַאל ךיז טזָאלעג טשינ ,שיט םוצ טצעז

 טנַאקעג טשינ ןוא סויוועל רָאטקָאד םעד השעמ תעב טכַארטַאב ,רעגנוה

 ויוֹׁש ָאד ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,עימָאנַאזיפ ןַײז ןיא ןקוקנָא גונעג ךיז

 ַא םינּפ ןַײז ףיוא ןעוועג ַאי זיא סעּפע .ןעזסיוא רעדנַא ןַא רָאנ רעדיוו

 ַא ןופ שינעמירקרַאפ ַא יװ ןעזענסיוא טָאה ?כיימש רעד רָאנ ,?כיימש

 םִא .ןַאצ א ןעמענסיורַא ןצעזקעװַא טָא-טָא ךיז ףרַאד סָאװ ,ןשטנעמ

 ,ֿפַאק םעד טפרַאװרַאפ ,תוחוכ עֶלַא טימ ןָא ךיז רע טמענ ,ךיז טכַאד

 סָאװ וט ,סַײר ,ּפעלש ,יצ ,ַאנ, :?יומ סָאד טנפע ןוא ןגיוא יד וצ טכַאמ

 | | ...טסליוװ ןד
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 יז ?"?ןעכרעטומ , יד ןוא ,רָאטקַאד רעד ןעזענסיוא טָאה ױזַא טָא
 רעהַא טכַארבעג רע טָאה סָאװ וצ , :ךיז טכַארט יז זַא טכַאדעג ךיז טָאה

 ףיוא ףָאטש םוש ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .ןיינ ,.,"?ןעלזמילש יד טָא
 .טּפעלקעג טשינ ךיז טָאה ,טדערעג טָאה עמ סָאו ,סָאד ןוא ,ןדייר וצ
 ,רעלעט יד רעביא סרעסעמ ןוא ןעלּפָאנ יד ןופ ןּפַאלק סָאד טשינ ןעוו
 :בָאה טסעג ערעזדנוא ןכלעוו טימ ,גנולש ןדעי ןרעה טנַאקעג ןעמ טלָאװ

 סע ,נָאטימ רעד ןעננאנענוצ ןיא ?ליטש קיטרַאסיורג ױזַא .ןגרָאוװענ דיז
 -ענפיוא ןיא רָאטקָאד רעד ןעוו ,דיירפ ַא ןוא תויח ַא תמאב ןעוועג זיא
 ןוא טנַאה ןיא 'ןעכרעטומ, רעד ןבעגעג שוק ַא ,שיט ןופ ןענַאטש
 .ןַײרַא טעניבַאק ןיא ךיז וצ קירוצ ייז טימ ןעננַאגעגנַײרַא

 םענייש םענופ דָאלפוש ַא ןסָאלשענפיוא סָאבעלַאב רעד טָאה ָאד
 -רַאפ ַײרד ןופ ןרַאניצ ענעדיישרַאפ ַײרד ןעמונעגסיױרַא ןוא שיטבַײרש
 -ענּפָא קוק ןטימ ןבָאה ןניוא עפרַאש סנַאמצלַאה ,ןעלטכַאש ענעדייש
 -ע ב :;ןטרָאס ענעדיײשרַאפ ַײרד ןֹופ ןענַײז ןרַאגיצ ַײרד יד זַא ,םצַאש
 -עסעב, יד .ענדוק סַאּפ ראנג ןוא ערעגנרע ,ערע ס
 ןבענעג רע טָאה ?ערעגרע, יד .ךיז ןעמונעג סָאבעלַאב רעד טָאה "ער
 יצלָאה ןגָארטענרעטנוא רע טָאה ?ענדוקסַאּפ יד רָאג , ןוא .ןָאקסעלַאפַאר
 - ,ןענַאמ

 ןיבמ ַא ןיא ןַאמצלָאה זַא ,ןזיוװעגסױרַא ךיז טָאה ןרעכייררַאפ םַאב
 םיא טָאה סע ןוא טמירקרַאפ קרַאטש ךיז טָאה רע םערָאװ ,ןרַאניצ ףיוא
 -וקעג טאהעג טשינ ןַאמצלָאה טלָאװ .ןטסוח וצ ףיוא ןקיטש ןביוהעגנַא
 ,קוקסיוא ןרעדנוזַאב ןייק ןבָאה טשינ ןוא ליצ ןסיוועג ַא טימ רעהַא ןעמ
 רַאפ טרַאנעג טשינ םיא ןופ טָאנעצעמ רעקיזָאד רעד ךיז טלָאװ ,עה-עהע
 -עג גערפ א טלָאװ ןוא טליופענ טשינ ךיז טלָאװ ןַאמצלָאה ,דובכ ַאזַא
 ענעי ןופ ,"רָאניצ-םורָאדַאקניטש  אזַא טּפַאטרעד טָאה רע ּגו ,ןַאט
 -עג ןענַײז סָאװ ןוא "ןָאנַאװ ןפיוא ךיז ןפיוקרַאפ סאו, ,ןרַאניצ טרָאס
 טָאה טיזיו רעד טָא יװ יוזַא רָאנ ."ןנילפ ןעמס, ףיוא ןרָאװעג טכַאמ
 -יר חוכ טימ ןעמונעגנָא ךיז ןַאמצֹלַאה טָאה ,קעווצ ןסיװעג ַא טָאהעג
 ןרעוו וצ טקיטשרעד ףיוא ןטסוה ,טרָאס ןטירד םענופ רַאניצ םעד ןרעכ
 עוצקעל עצנַאג ַא טאנעצעמ ןקיזָאד םענופ ןרעהסיוא ךָאנ וצרעד ןוא
 סַײנַארעביא רָאנ ןענעייל ןעמונעג דיז טָאה רענעי סָאװ ,"טסנוק , רעביא
 .ָאקסעלַאפַאר טנַײרפ ןגנוי ןַײז רַאפ

 ,"לַאנ רעד וצ ןיוש טגָאלש עס ,?דיִל ענעגייא סָאד לָאמַא רעדיוו,
 רעדיוו ןוא טסנוק לָאמַא רעבָא -- .ןַאמצלַאה טכַארטעג ךיז טָאה --
 ..ןיוו ןיא זדנוא ַאב --- ןיוו ןוא ,סעלָאר עשיסַאלק ןוא ,טסנוק לָאמַא
 ,טּפַאטרעד םיוק םיא טָאה רע ,.לַאטנענַאז רעזדנוא -- לַאטנענַאז ןוא
 ליומ ןיא םיא טקוק ?טָאי, רעשירַאנ רעקיזָאד רעד ןוא ,שטַײד רעד טָא
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 םיא ףרַאד עמ .ןגרָאמ זיב השעמ א ,ןשקָאל תרות זיא'ס טניימ ,ןַײרַא

 ."ףוס א ןעמענ סָאד טעוו ,ןַײרַא קינַאג ןיא ?לשיד ןטימ ןַײרַא רָאפ ַא ןבעג

 -יח רעטסָארּפ ַא ןיב ךיא ,שטַײד בר ,טשינ ?בירַאפ ןייק טָאה -

 רָאט "טָאי, רעד זַא ,טנָאז ריא ,תומכח ןייק טשינ ײטשרַאפ ןוא םיקו

 ףרַאד רע ןזַא ,רעהַא זיב סָאװ ,סעלָאר עקרַאטש יד ןיא ןליּפש טשיונ
 -ענ רשפא טנעז ריא ,יתיתכהמ .ןעז רע ףרַאד ,ריא טגָאז ,ןיוו .ןרידוטש

 טָאה ריא ?רעסַאװ ןרעביא ץַאק יד טמוק יו ;רעבָא ךיז טגערפ ,טכער

 ,רעגניפ ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא, :טרָאװכירּפש סָאד אמתסמ טרעהעג ךָאד

 .. ?ןלעטש טשינ נַײפ ןייק ןעמ ןָאק

 וצ גיוא ןַא טימ קנגוװ א ןבעגעג ןַאמצלָאה טָאה רעטרעוו יד אב --

 .ףליהוצ ןעמוק םיא לָאז רע --- טנַײרּפ ןגנוי ןַײז

 רע יצ ,ןענַאטשרַאפ טשינ םיא טָאה רע יצ -- רעבַא ַאקסעלַאפַאר

 -עג טשינ ףליהוצ םיא זיא ---.טשינ טייטשרַאפ רע זַא ,טכַאמעג ריז טָאה

 ןקיזָאד םעד ףיוא ןעגנונעפָאה סנַאמצלָאה ןעוועג ןפרָאװעגסױרַא ,ןעמוק

 םענופ ףיוא ּפַאכ ַא ןבענעג ךיז טָאה טָאנעצעמ רעד ןוא ,.,טַאנעצעמ

 ;רעטירבענּפָא ןַא יו ,טרָא

 טגָאזענוצ ךַײא בָאה דיא סָאװ ,ריא טניימ ווירב םעד !זָאדרַאּפ ---

 ,טנעמַאמ ןייא ,עגר יד ?לַאטנענַאז טנַײרפ ןַײמ וצ

 וירב העד זַא ,ןקָיורַאב טלָאװעג ןַאמצלָאה םיא טָאה טסיזמוא

 "מוא לָאמ עכעלטע ןַאמצלַאה ךיז טָאה טסיזמוא ,רעטעּפש ףיוא ןַײז געמ

 -עהֹוצנַא רעילוּפַאק ַא ןבעגעג םיא רע טָאה טסיזמוא ,סנַײז וצ טרעקעג
 טעװ סע, זַא ..."העיסנ יד רעייהעגמוא ןטסָאק ףרַאד סע, זַא ,שינערעה

 ... סנשַארג עטלייצעג, זיא ייז ַאב ןַא ,,."םעדָאפ ןייק ןעַײטס טשינ ייז

 ביוט ,ןשינערעהוצנַא עלַא יד וצ ביוט ןעוועג זיא סויוועל רָאטקָאד רעד

 .טנַאװ יד יו

 סיֹורַא ןבעגעג ווּורְּפ ַא ןַאמצלַאה טָאה ,לָאמש טלַאה עס זַא ,ןעזרעד

 -ַאו ,ןבעגעג וּורּפ ַא יװ רעמ טשינ עקַאט רעבָא .םירובד ערַאֿלק טימ

 ןגעו דעד ַא ןבעג וצ ליומ סָאד טנפעעג ךָאנ טָאה ןַאמצלָאה רעדייא םעד

 -עננָא םעד םיא ןבענעגרעביא ןיוש סויוועל רָאטקַאד רעד טָאה ,טלעג

 רעניד םוצ ןבעגעג גנולק ַא ,טנַאה רעד אב טשטעווקעג ,ווירב םענעבירש

 ןענַאטשעגפיוא זיא ןוא .ןייג ןליוו ייז זַא ,"ןרעה, יד ףיוא ןזיוװַאב ןוא

 ;ריט רעד זיב טיילנַאב ךעלפעה ץנַאג ייז טָאה ווא

 ןיא ךיז רימ ןעעז טנַײה ,לָארטסַאג רעטצעל רעַײא זיא טנַײה -- |
 ןופ .גנידצלַא ןופ ןדייר ןיוש רימ ןלעוו .דיז רימ ןעעז סיוועג ,רעטַאעט

 רעייז ןֹוא רעייז ךַײא קנַאד דיא .ןעזועדיוו ףיוא .ועידַא ,גנידצּלַא
 | ..ןעזרעדיוו ףיוא ,ועידַא .,ועידַא .טיזיוו ןרָאפ
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 סיצכעז ןוא ףניפ לטיּפַאק

 גרעבמעל ןיא לָארטסַאנ עטצעל יד

 עּפו רט רעטשערַאקוב רעטמיראב רעד ןופ ננולעטשרָאפ עטצעל יד
 ,"ּפַאלק , רעמ טימ ךָאנ ןפַאלענּפָא ןיא גרעבמעל ןֹופ ןרָאמּפָא רעייז רַאּכ

 טָאה סע .ןעגנולעטשרַאפ עטשרע יד יו ,ץנַאלנ ןוא טכַארּפ רעמ םימ

 רעליּפש עלַא ,לקאטקעפס רענעטלעז ַא ,רענעטַארעג ַא ןבעגעגנַײא דךיִז

 טפרַאדַאב טשינ טָאה רעסישזער רעד .רעטרע ערעייז ףיוא ןעוועג ןענַײז
 רעד ,ץלַאה ןקַאה וצ טפרַאדַאב טשינ טָאה רָאשזיריד רעד ,ןציווש וצ

 ףיוא יװ ןעננַאנעג ןיא ץלא .ןָאט וצ סָאװ ,טַאהעג טשינ טָאה רעלפוט

 -וצ יו טנװוַא םעד ךיז ןבָאה סעּפורט עדייב ןופ ןרָאיטקַא יד .רעטוּפ
 ןוא טבעװשעג שיטעטסעיאמ טָאה ןעמעלַא ייז ףיוא ןוא ,ןעגנוזעגפיונ
 ,.רעלטסניק ןננוי םעד ןופ טסַײג רעד טקיטלעוװענ

 רע ןיא טכַאנרעדפיוא ןקיטנַײה זַא ,טליפענ ןייֵלַא טָאה ָאקסעלַאפַאר

 זיא קיטש שירַאנ טרעּפמולענמוא ןוא קיטשינ יוװ .םייח רעד ןיא ךיז ַאב

 ,פבמַאסנַא רענעטלעז א ןליּפש םעניא טליפענ ךָאד ךיז טָאח ,ןעוװעג טשינ
 ןעוװעג ןענַײז םיניבמ ערענעלק .טַאהעג האנה ןבָאה רעקיטעטסע עתמא

 -עצ ןוא םילכ יד ןֹופ סיורַא זיא םוקילבוּפ עסיורג סָאד ןוא ,ךיִז רעסיוא

 ,"!ַאק-סעל-ַאפ-ַאר !ָאק-סעל-אפ-אר, ;רעטַאעט סָאד ןנַארט

 -ַאב ךיז טָאה ןוא םלוע םעד ןאטעג בילוצ טָאה ַאקסעלַאּפַאר ןוא
 רָאנ ,ןיילַא טשינ ןוא ,לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ םוקילבוּפ ןרַאפ ןזיוו
 טימ טלייטענ טָאה סָאװ ,ענַאדַאמירּפ רענרעבמעל רעטמידַאב רעד טימ

 ָאקסעלַאפַאר ןעוו ,לָאמ עֶלַא ,טנװַא ןקיזָאד םעד ןֹופ ףמוירט םעד םיא

 ןרעביא רעטיצ ַא טליפעג יז טָאה ,טנַאה רעד ַאב ןעמונעגנָא יז טָאה
 רדח ןיא רימ אב ןייג ןיוש טעוװו רע ..רענַײמ ןיא רוחב רעד, :;בַײל
 טיירב טָאה ןוא כלַאװש אטעירנעה טכַארטענ ךיז טָאה ױזַא .,,"ןַײרַא
 ,רענַײטש עשלַאפ עלַא טימ ןוא ןייצ עסַײװ עריא עלַא טימ םלכיימשעג
 .טַײצ עטצעל יד טפיוקעגנָא ךיז טָאה יז סָאוװ

 -ַארט רעד רעדורב ריא ןלָאװקעגנָא ךיוא טָאה ,קידנקוק ריא ףיוא
 עלַא ןוא ,בורנג ענעדלַאג א טנפעעג ךדיז טָאה שפנ ןקיזָאד םעד רַאפ ,רעקיג

 םעד טָא ןופ רוטּפ רע טרעוו סנטשרע :לָאמַאטימ ןעמוקעג ןענַײז ןקילג

 רָאטקעריד רעד םיא טימ טָאה ,סנטייוצ ,לצענ ןב ?לצעג רעניוזטולכ

 יניא ןענעפע ןוא םימתוש ןרעוו ייז זַא ,"די, ַא ןגָאלשענוצ ןַאמצלָאה

 סנדייב ערעייז רעטנוא רעטַאעט א ,ןתמוא-אשמ םענענייא ןַא ןעייווצ
 ,םָאד טא טרעוו ןיא ?םיוו ןוא ",ּפמָאק טע בלַאװש ,ןַאפצלָאה , ;ןעמענ
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 יסעווש ןַײז סָאד טניימ רע ...?סעציילּפ יד ןופ ברָאה ַא טרטּפ רע סָאװ

 יז זַא ,ןזיווענסיוא םיא ךיז טָאה סָאו ,אטעירנעה רעדַא ,לטנעי רעט

 -שינג .ןַײז וצ רעהעג סע יװ ,ּפָאק םעד טילעימשטירּפ "טָאי, םעד טָא

 ךיז טנעה עדייב טימ ןוא טכַארטעג ךיז רע טָאה -- ,ךודיש א ןופ השק

 "עצ ןלעוו סרעפלעהַאב יד סעגעלָאק ענַײמ --- ,םינּפ עטיור סָאד ןשיוועג

 ןב לקָאי, ,רָאטקעריד ןַײס ןוא ,האנק רַאפ ןרעװ טקיּפעצ ןוא טצעז

 "ייש ַא ןעמוקַאב םשה-הצרי-םא טעוװ ,םיא טפור ןאמצלאה יו ,"9קעלפ

 ....עיצקעלּפָאּפ, ענ

 טכוז ןעמעוו ןוא ןַײרַא לטלעּפש ןיא טונימ עלַא ריא טקוק סָאװ

 ןַאמצלַאה ףתוש םעַײנ ןַײז וצ ןַאטעג גאז ַא בלַאװש טָאה --- ?רוא

 ןוא רענעגַארטעצ ַא ןסילוק יד רעטניה טײרדעגמורַא ךיז טָאה סָאװ

 .ןגיוא יד םימ ןצעמע טבוזעג ןַײרַא רעטַאעט ןיא טונימ עַלַא טקוקרַאפ |

 ןוא טרעפטנעעג ןַאמצלָאה םיא טָאה -- ,גָאט ןקיטכענ םעד -- |

 .ןַײרַא רעטראּפ ןיא ןקוקרַאפ וצ טרעהענפיוא טשינ

 טָאה סָאוװ ,סויוועל םוילוי רָאטקָאד םעד טכוזעג רע טָאה סָאד

 זיא ןוא ,גנולעטשראפ רעטצעל רעד וצ רעטַאעט ןיא ןעמוק טגָאזעגוצ ייז

 -םיֹוא ױזַא השעמ עקיזָאד יד טָאה ןענַאמצלָאה רעזדנוא ,ןעמוקעג טשינ |

 וצ םרעהעגפיוא טשינ טכַאנרעדפיוא ןצנַאג םעד טָאה רע ןזַא ,טגערעגנ

 עלַא תוללק ערעדנַא טימ ןוא עלקה-ףכ ימ ןוא ערעילַאכ רעד טימ ןטלעש

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןטַאנעצעמ עַּלַא טימ ןשטַײד עלַא טימ םיריוטקַאד

 "קַא הרבח ןענַײז -- ?קַאמשעג ױזַא סָאד ריא טשטנעב ןעמעוו ---

 יי .ןסיוו וצ ןעוועג קירעגַײנ ןרָאיט

 -ינש ַא ,רעטעפ ַא םענַײמ ןיא טנַאמרעד ךימ ךיא בָאה סָאד ---

 יײרותי ןעמענ טנעלפ רע שטָאכ ,ןצבק ַא ןעוועג וימיד?כ זיא סָאװ ,רעד

 עטעטַאלעג ענַײז ןופ תוכז רעד ,טלעװ רעתמא רעד ףיוא ןיוש זיא רע

 : | .ןײטשַײב םיא לָאז ןזיוה |

 .ץורית ןייק טשינ ןעוועג ץורית רעד רעבָא זיא ןרָאיטקַא הרבח רַאפ = }

 ַאד זַא ,ןַײרַא ןרעיוא יד ןיא רַאטקעריד רעייז וצ ןגָארטעגּפָא ייז ןבָאה |

 (ןַאמצלָאה) טשערַאקוב ןופ ?רעקַאנק , רעד זַא ,קיטַאלג טשינ סעּפע ןוא |

 ןָאק סָאװ .סע טסייה ןגָארטעצ ,"טמעריּפעלַאכרַאפ, רעייז סעּפע ןיא

 .?ןַײז סע
 ןוא ןגיוא עטזָאלענּפָארַא טימ טרעהענסיוא ייז טָאה לצעג ןב לצענ

 :ןָאט ?ביימש ַא ןופ ןטלַאהעגנַײא םיוק ךיז

 טַײז ןיא -- .טכַארטעג ךיז רע טָאה -- ?טמעריּפעלַאכרַאפ --- |

 רע זַא ,ןגרָאמ ןַײז טשרע רע טעװ טמעריּפעלַאכרַאפ ;תומהב עסיורג

 ַא ןעֶז סעּפע ןגרָאמ ריא טעװ טָא ...ןענַאד ןופ ןרָאפקעװַא ןפרַאד טעװ }

 2+ נייש

 טי יי ראָטעמא יי  קאאאאעגעא 2 יי טא טיי ליקי- יי  יאאטמאאא 56 65: 0 יא
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 ;רעבמעל ןיא סָאװ ,סעכלעזַא .םנייש ַא ןעוועג זיא ןנרַאמ  ףיֹוא '
 סע טניז ,טָאטש ַא ןיא נרעבמעל טניז ,ןפָארטעג טשינ ךָאנ ךיז םָאק
 טרָאד ןיא לצענ ןב ?צעג טניז ןוא רעטַאעט שידָיי ַא טרָאד טריטסיזקע
 ךעלקילנמוא ,רדח עצנַאג סָאד ןעמונענוצ םיא טָאה עמ .רָאטקעריד =
 -- ענַאדַאמירּפ יד ,סנטשרע ,םיא ַאב טרַאנעגסיױא טָאה עמ .טכַאמעג
 ריא ךיוא ןעמונענוצ ןעמ טאה גנַאג ןייא ןיא ןוא --- !ענָאדַאמירּפ ַאזַא
 -פעז ַא ,לנרָאג ינעב ,רָאיטקַא ןייא ךָאנ טימ ,דנֹובַאגַאװ םעד ,רעדורב
 ,קַאזַאק עלעדנַײרב ,קַאינרעשט םַאדַאמ יד וליפא ןוא !רעלפוס רענעט
 .רָאי עצרַאוש ידלַא וצ ןרָאװעג םלענ ייז טימ ךיוא זיא

 -עג לצענ ןב לצענג ךעבענ ךיז טָאה -- ?טציא ןעמ טוט סָאװ ---
 ןוא םענ שטָאכ --- ,ןרָאיטקַא ?סיב ןקירעביא ןרַאפ טנייוועג ןוא טגַאלק
 -התימ ַא ןַײא םענ ןוא קעװַא ךיז גייל רעדָא ,רעטַאעט סָאד וצ םילש
 !הנושמ

 ענעבילכע;רעביא יד טסיירטעג םיא ןבָאה -- !שרעדנַא טשינ --
 "פָאּפַאנָאמ , עפַאק ןיא טזאלעגקעװַא לַײװרעד ךיז ןבָאה ןוא ןרָאיטקַא
 -מעל ןופ ראטקעריד רעד ןוא ,?טרעק ַא ןּפַאכ קיטיײװצרַאח סיורג רַאפ
 ףיז טָאװ ןוא סעציילּפ יד ףיוא סיפ יד ןעמונעג טָאה רעטַאעט רעגרעב
 ןוא ,טשערַאקוב ןייק ןוא ןיוו ןייק ענעפָאלטנַא יד ךָאנ טזַאלעגקעװַא
 ןַײז לָאז, .ןרָאפ רע טעוװ ,רעטַײװ ןרָאפ ןפרַאד טעוװ עמ זַא ,טרָאד ןופ
 ןיא'ס ןױַײס !ןקַאּפ טשינ ייז טעו רע ביוא ,לצעג ןסייה טשינ ןעמָאנ
 ...טלעוו רעד ףיוא טָאנ ןייק ָאטשינ

 קיצּכעז ןוא סקעז לטיּפָאק

 ןבלאווש יד ןופ עיּפַארנַאיב יד

 ןַאמצלָאה ,ןעגַאינַאּפמָאק עטמירַאב ערעזחנוא ןופ תופתוש סָאד
 רעקיטסול רענייש רעד ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעג ?זמל ןיא ,בלַאװש םע
 ,קידבוט-םוי ץנַאג ןיוו טָאטש

 ,ןענַארָאטסער-עפַאק רעניוװ ענעי ןופ םענייא ןיא ןעװעג זיא סָאד
 ןָאק עמ רָאנ ,"עקיסַאלקטשרע, ןעמָאנ םעד ןופ טַײװ וליּפַא ןענַײז סאו
 טימ ריב רעזליּפ זָאלג ַא אב רעמיצ ןקיטַײז ַא ןיא ןגעווטסעדנופ ןטרַאד
 .ןטלַאהרעטנוא ןַײפ ץנַאג דיז ,דעלטשרגװ עטונ

 ןוא ןילַא ץנאג םיפתוש ייווצ ערעזדנוא ןיחַא דיז ןבָאה ןבילקרַאפ
 א ,םיאנת עֶלַא טעבראעגסיוא ,םיטרּפ עֶלַא ךיז ןשיווצ טדערעגּפָא ןבָאה
 ;טקנוּפ א ךַאנ טקנוּפ
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 ןעמַאנ ןרעטנוא רעטַאעט ַא ןענעפע בלַאװש ןוא ןַאמצלַאה (1

 ,".ּפמָאק טע בלַאװש ,ןַאמצלָאה

 ןוא ןַאמצלַאה :עדייב ייז ןענַײז רעטַאעט םענופ ןרָאטקעריד יד (2

 .בלַאװש

 -- בלַאװש ;ןַײרַא תופתוש ןיא ןַײרַא ןגייפ ןרָאטקעריד עדייב (9

 -ַאב םעד -- ןַאמצלָאה ןוא ,ענַאדַאמירּפ סלַא ,ַאטעירנעה רעטסעווש ןַײז

 .רעבָאהביל רעטשרע סלַא ,אקסעלַאפַאר ָאעל ,טסיטרַא ןטמיר

 ןרעוו ,תויאצוה ןויכנ רחא ןַײז טעווס ?םיוו ,ןטסנידרַאפ עֶּכַא (4

 .ךלש יצחו ילש יצח ,טפלעה רעד היוא ןרָאטקעריד עדייב ןשיווצ טלייטעג

 "קַא יד רָאנ ,ביחמ טשינ ןרָאטקעריז יד ןענַײז רעטַאעט ןליּפש (8

 קנַארק טרעװ ןרָאיטקַא יד ןופ רעצעמע ,טפערט סע ןדַײס .ןייֵלַא ןרָאינ

 טלַאמעד .עניב רעד ףיוא ןטערטסױרַא טשינ ןָאק רע זַא ,קרַאטש יוזַא

 ,ןרָאטקעריד יד ֹוצ ןטסנידרַאפ סרָאיטקַא ןקנַארק םעד טרעהעג

 לפיוו ,טסייה סָאד ,סעקרַאמ ףיוא ייז ַאב ןטעברַא ןרָאיטקַא עלַא (6

 ךיז עיצקעריד יד ּפָארַא טמענ ,טנוװַא םענופ טסנידרַאפ ייר טבַײלב סע

 טלײטעגנַײא טרעו טפלעה עקירעביא יד ןוא ,טפלעה עטשרע יד םדוק

 -סעלַאּפַאר ץוח ,טרעוו ןַײז ךָאנ ןדעי ,קלחב קלח ןטסיטרַא יד ןשיווצ

 .םיקלח ייווצ וצ רעדעי ןעמוקַאב עכלעוו !ענַאדַאמירּפ רעד ןוא ןָאק

 "קעריד יד לפיוו ,ןסיוו ןרָאיטקַא יד ןופ רעצעמע ףרַאד חכמ ַא (?

 .טגיילרעד יז ,הלילח ?פיוו רעדָא ,טנידרַאפ עיצ

 ייוַײז ףרַאד טפעשעג םענופ רעריסַאק רעד (8

 ,תקולחמ לקיטש א ןרָאטקעריד יד ןשיװצ ןעמוקעגסיורַא זיא ַאד

 ,לסיש רעד וצ רעטנענ ןַײז טלָאװעג ,רעלריטַאנ ,טָאה ייווצ יד ןופ רעדעי

 א ךרוד ןרָאװעג טכַײלגעגסיוא ךיג רעבָא זיא ךוסכיס רעקיזָאד רעד

 ןציז ףרַאד רעטַאעט ןיא עסַאק רעד ַאב ןַא .ןענַאמצלָאה ןופ האצמה

 "רעד ;סעזעג ןפיוא דעלרעווש זיא סָאװ ,שטנעמ ַא ןזיא רע לַײװ ,בלַאװש

 ןייג ןפרַאד ןעגנונעכער ןוא תונובשח ,רעטלעג ,תואצוה עֶלַא רעבָא רַאפ

 ,טנַאה סנַאמצלָאה ךרוד

 רַאעגסױא ןענַײז ןטקנוּפ עקיטכיוו רעייז טשינ עקינייא ךָאנ ןוא

 -סיוא .גנַאג ַא טימ ןוא לכש א טימ ,קישטנַײפ עלַא ןוא .ןרָאװעג טעב

 ףיוא טַאהעג טָאה רע .ןענַאמצלָאה ַאב ןגערפ ןעמ ;עמ ןטקנוּפ ןטעברַא

 ומש חמי ,ןסייהעג רע טָאה קַאּפושטש -- ןיבר ןטוג ַא ,השקשינ ריז

 !ןרעוװ רע לָאז
 -עג גנולק ַא ןַאמצלַאה טָאה ,ןטקנוּפ עֶּלַא טימ דיז טקיטרַאפענּפָא

 ףיוא ריּפַאּפ ןגיוב ַא טימ רעדעפ ןוא טניט ַא ןעגנַאלרעד ןסייהעג ,ןבעג

 ףתוש ןַײז וצ ןַאטעג נָאז א ןוא ,טקַארטנַאק ַא ןכַאמ ,ךיז ןבַײרשעצ

 | :ךעלטנַײרפ ץנַאג

 !ןרעװ לָאז "ןבירעג, ןוא ךיז ןעמ לָאז "ןצעז רענוד,א ַא ,ונ --
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 ןוא תומימת טימ טרעפטנעענּפָא בלַאװש םיא טָאה -- ?ךיא --
 טעז ריא יוװ ,בָאה ךיא -- ,רעדעפ ןוא טניט סָאד ךיז ןופ טּפוטשענּפָא

 .ןפיפַא טנַאה ןיא ןטלַאחעגנ טשינ ןעּפ ןייק בעל ךיא סניז ,ןדִיי ַא ךימ
 -ולכ טימ טגערפענרעביא ןַאמצלָאה םיא טָאה -- ?תמאב עקַאט ---

 טשינ שטנעמ א סָאד ןַאק יוװ .םינֿפ טרעדננװרַאפ ַא רעייז טשרמ
 ףיֹוא ,ןיימ ךיא ,ןוש5 רעזדנוא ףיוא יבשטָאכ רעטרעוװ עכעלטע ןבַײרש
 ?שידיי טסָארּפ

 טרעטטנערַאפ טסנרע ץנאנ בלַאװש ךיז טָאה -- ?ןענַאו ןֹופ ---
 ןטירד םאב ןיוש ןטלַאהעג טָאה רע תמחמ ןוא ,ףתוש םעַײנ ןַײז רַאֿפ
 טָאה רע ןוא ,ןדנובענפיוא םיא ַאב טליפעג גנוצ יד ךיז טָאה ,ריב זָאלג

 ,עיטארגָאאב ענייש ץנַאג א ךיז ןופ ןענַאמצלָאה ראפ טניילעגרעדינַא
 :רעטרעוו עצרוק ץנַאנ ןיא רעביא ַאד ןביג רימ עכלעוו

 -קַאוועג ןוא ,וװ טשינ סייוו רע --- ןרָאװעג ןריובעג רע זיא ןיילַא;,

 -ייז ,ךעלטננייא ,טסייה סָאד .ןעמעוו ןופ טשינ טייו רע -- םותי א ןס

 ?םינ ,רעדורב רערעטלע ןַא רענַײז ןוא רע :םימותי ַײרד ןעוועג ייז ןענ
 ןילק ַא םעד ץוחא ןוא ,ןָאדנַאל ןיא טציא ןיא סָאװ ,רעד ,רע טסייה
 טציא יִז טפור עמ סָאװ ,עקַאט ענַאדַאמירּפ יד טָא ,?טנעי ,לרעטסעווש

 -ַאב רעדעי ,ַײרד עלא ,סע טסייה ,טרענלאוװעג ךיז ייז ןבָאה .אטעירנעה

 -חר ייז ףיוא ןכָאה ןשטנעמ עטונ ןיב ,טסימ דעדנַא א ףיוא רעדנוז
 םעד ,רעהַא םעד ,טעכרעטשעצ ׁשֵָאקַאי ייז טָאה עמ ןוא טָאהעג תונמ

 ייז ,רעקעב ַא וצ ןבענענּפָא ןעמ טָאה לסינ רעדורב ןַײז טימ םיא ,ןיהַא

 יד ןצרַאװ םוצ ןעוועג טשינ ייז ןיא ,?גייב עקירעייא ןגַארטמורַא ןלָאז
 טנידרַאפ ןראנוצ אב ,ןרַאגיצ וצ ןעמונעג רעסעב ךיז ייז ןבָאה ,הכאלמ
 .תורוכב טימ תוכמ ךיוא ןעמ טָאה ןרָאניצ ןופ ,טסייח סָאד .רעמ ןעמ
 -ענ ןָא ךימת ןופ טָאה ,בלאוש קַאזיא רע סָאװ ,שטָאכ קיִלנ לקיטש ַא

 ןכאמ רע טנעלפ ,םירֹוּפ ןעמוקענ זיא'ס זַא .ןליּפש םוצ טנַאלַאט ַא טָאה

 -עייז ןנַאלשענסיױא זיא סע יוװ ךיז ןבָאה ןעייווצניא ייז ,רוציקח ,,.דלָאג

 ראנ ,ךיוא קירעגנוה ןוא ,סעװרָאב ןוא טעקַאנ ,טסייחה טָאד ,תואצוה ער

 ןעוװעג רָאנ ןיא טכעלש .גַײפ ַא טלעטשעגסיױרַא ייז ןבָאה טלעװו רעד

 ?לךיימ ַא טימ ןעמ טוט סָאװ .,?רעטסעווש סָאד ,שינעייװכַאנ סָאד טָא
 ןרַאפ .טרָא ןַא ףיוא ,סע טסייה ,טלעטשַאב ,ןעניר ןבענעגּפָא יז ייז ןבָאה
 טימ טאהעג רעבָא ייז ןבָאה .ברָאה ַא טרטּפענּפָארַא יבַא ,טיורב לקיטש
 -או ,רעטרע יד ןטיבעג יז טָאה ןכָאװ ַײרד עלַא ,תורצ ןוא תורצ ריא
 -יימ ןטָארעג א ןעוועג ףיוא ןַײװדניק ןופ ,לזמילש רעייז ֹוצ ,זיא יז םער
 סָאד ןוא .טייקנייש ןיא יו ,לכש ןיא ןטָארעג ױזַא טשינ ,טסייה סָאד ,לד
 יז זַא ,הפנמ ַא ןעמוק ייז ףיוא לָאז'ס ,עכט ַא ןבָאה םיטַאבעלַאב בור
 -עטלע ןַײז שטָאכ טלָאװ ...הרּפכ יד ייז ןרעוו ,?דיימ ןייש א ןעעזרעד
 -טנרא רעייז טימ ךיז רע טלָאװ ,םייח רעד ןיא ןעוועג לסינ רעדורב רער
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 םערָאוו, .רעדניק-סדניק טנַאזרַאּפ ןיוש ןטלָאװ ייז .טנכערעגּפָא ךעל
 --= !!םיא ןגעקַא טנוה ַא ךיא ןיב ?ךימ ריא טעז -- ?םינ ר עדורב ןַײמ
 ןזָאלקעװַא ,םע טסייה ?סינ רעדורב ןַײז ,טסולגרַאפ רעבָא םיא ךיז טָאה
 טנַאזענוצ ,סופוצ אקווד ןוא ,ןָאדנָאל ןייק רָאי עצרַאוװש ידְלַא ןיא דיז
 -- ף?םֵאו ?רעו -- ףוס םוצ ,לוירב ַא ךָאו עלַא ,ךעלווירב ןבַײרש
 ךיז רע טָאה ןעװו טשרע .טנוזענ-ַײז םעד ןסעגרַאפ ןוא ןרָאפעגקעוװפ
 ןעוועג ןיוש זיא ,בלַאװש קַאזיא ,רע זַא !טעה-טעה ?ןבַײרש טנַאמרעד
 ַא -- ?רעטסעווש ןַײז ןֹוא ,סעלָאר עשיגַארט עקרַאטש ןופ רָאיטקַא ןַא
 ,רע טָאה ןעוו :ךיז טגערפ ,ונ .?קעלפ ןב לקָאי םעד טָא ַאב ענַאדַאמירּפ

 ../?ןבַײרש ךיז ןענרעלסיוא טַאהעג טַײצ ,בלַאװש
 -ןפִא ןַײז ןופ עיפַארנָאיב עטנַאסערעטניא עקיזָאד יד טרעהעגסיוא

 רע זַא ,ןַײז הדומ טזומענ םיא ןַאמצלַאה רעזדנוא טָאה ,ףתוש ןקיצרַאה

 ,ןבַײרש ךיוא ןָאק ,סע טסייה ןַאמצלָאה ,ןילַא רע .טכערעג םָאקלופ ןיא
 -עומש ליוו עמ זַא רָאנ .טשינ טעז רענייק ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ,דעלטנגייא
 -- ?ןבַײרש סָאד ןצנַאגניא ןעמ ףרַאד סָאװ ֹוצ ,קירוצ ענענייא סָאד ןס
 ףיוא ריּפַאּפ ןגיוב םענייר םעד ןסירעצ ןַאמצלָאה טָאה רעטרעוו יד ַאב
 :ףתוש ןַײז ֹוצ ןפורעגנָא ךיז טָאה ןוא בלַאה רעד

 !ןצכעבַײרשוצ עלַא טימ ןריּפַאּפ עלַא ּפָאק ןטימ דרע רעד ןיא
 יד ןבעג ךיז רימַאל ."טלָאצ שטנעמ רעד ,טלָאצ לסקעװ רעד טשינ
 ןַײז לָאז ,טדערענּפָא ָאד ןבָאה רימ סָאװ ,גנידצלַא זַא ,ףכ-תעיקת טנאה
 -עצ ךיז רימָאל ןוא ריב רעזעלג ֹוצ ךָאנ ןעמענ רימָאל ןוא .רוהטו שודק
 ןזא לומ טימ לָאז'ס ,ןבעג טָאג ןָאל !םייחל ;סעקסיֿפ יד ןיאפו ןשוק
 !קילג טימ

 טימ ןוא חחלצה טימ ןַײז לָאז'ס ,ןבעג טָאג ןָאל !םייחל !םייחל ---

 ,סטוג סָאדלַא

 ,ןֿמִא ---

 .ןמֶא ,ןמָא --

 סיצכעז ןוא ןביז לטיּפַאק

 לַאטנענָאז ןסיורג םאּב טיזיוו רעטשרע רעד

 םיפתוש ערעזדנוא ןבָאה ,?זעלג ןרעטנוא ?סיב ַא ,םייהַא ןעמוקעג
 וַא אזַא ךיז ןשיוװצ ןסָאלשעג ןבָאה ייז זַא ,םענייק טנַאזעגסיוא טשינ

 זיו טָאטש יד ןרידוטש ןעמונעג רָאנ ךיז ןבָאה ייז . טפעשענ ןטסנרע
 ךינ רעבָא דיז ןבָאה ייז ,רעטַאעט שידִיי ַא פיוא לַאקַאל ַא ןכוזכַאנ ןוא

 טָאטש ןייק טשינ זיא ןיוו ,טסיזמוא זיא החרט רעייז זַא ,טקוקעגמודא
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 טנַאזעג טָאה ױזַא --- ,ןדִוי, .טשינ ןדִיי ןייק ןענַײז ןֹדִיי רעניוז יד ןוא
 ,ןדִיי ,רעטַאעט שידִיי םוש ַא ןָא ןײגַאב ךיז ןענַאק סָאװ --- ,ןַאמצלָאה ;

 טימ ךיז ןענעגונגַאב ייז רעדָא ,ןלַאטנענַאז ןרעה ןפיול ייז רעדָא סָאװ
 זָאלג א אב ףיונוצ ךיז טבַײלק עמ ּווז ,לקנעש ַא ױזַא רעדָא טערַאבַאק א
 קיטַײרפ, רעֶדָא "'חוח, ןעגניז טכרָאה עמ ןוא ןרָאניצ טרעכייר עמ ,ריב
 ,רענניפ יד טקעל עמ ןוא אווַארב טעקסעילּפ עמ ןוא ,?טכַאנ רעד ףיוא
 ןרעוו ןסָאשעג רעדָא םיוב א ףיוא ןרעוו ןעגנַאהעג ןגעמ ןדִיי עכלעזַא --

 ."םקיב א ןופ |

 ןוא ןושל-חנעמ ןַײז ףיוא ןַאמצלַאה טחנעטענסיוא ךיז םָאה ױזַא
 ףיוא ןָאט ַײּפש ַא לָאז עמ ,בלַאװש ףתוש ןַײז םימ טדערעגּפָא םָאה
 -ַארּפ רעד ףיוא קידוצ ךיז ןזָאלקעװַא רעסעב ןוא ןיוװו ןטצוּפעגסיױא םעד
 'יוואקוב ,עיצילַאג ןטשטנבעג םעניא ךעלטעטש עניילק יד רעביא ,ץניוו
 וו ,תעדחיץע םענופ טשַאנעג טשינ ךָאנ ןבָאה ןדִיי ּוװ ,עינעמור ,ענ
 עמ ּווז ,ןרָאטקא עשידַיי ןקוקנָא ףיונוצ ךָאנ ךיז טפיול םוקילבוּפ סָאד
 רעֶדַא טנַאפלעה ַא ,רעב א ףיוא ןקוק ,רענייטש א ףיונוצ ךיז טּפיול
 ...עפלַאמ ַא ףיוא

 זיא ,ןיוו ןיא ןענַאמצלָאה ןטלַאהענפיוא טָאה סָאװ ,עקיצנייא סָאד
 ײמ ַא םענענייא ןַײז טנַאמרַאפ סָאװ ,טסיטרַא ןַא, .לַאטנענַאז ןעוועג
 -עביא ןַא ןיוו ןיא ןעננערברַאפ םיא בילוצ לָאז עמ זַא ,טנידרַאפ ,ןָאיל
 יזא טרעװו רע תמחמ טשינ ,ןַאמצלָאה טגָאזעג טָאה ױזַא ,"גָאט ןקיר
 ?ױענַאילימ א ןַאמצלָאה טרעה סָאװ !הלילחו-סח .ןענַאילימ ןופ לעּפתנ
 ייז טימ ייוש טָאה רע ,ןרענַָאילימ ןבעל ןַײז ףיֹוא ןעזעג ןיוש טָאה רע
 טימ רע טָאה ,טליוו ריא ביוא ,ןוא עטערַאק ןייא ןיא ןרָאפעג ,טדערעג
 ראטקַאד ןפיוא קנווו ַא זיא סָאד) ."ךיוא שיט ןייא ַאב ןיוש ןסעגעג ייז
 טימ טייג ,ךימ ריא טייטשרַאפ ,ןַאמצלָאה ,(גרעבמעל ןיא ןתיול-סויוועל
 -םיורא ךיִז טנַאקעג טָאה סָאװ ,לַאטנענָאז יו ,רָאיטקַא ןַא זַא ,גנַאג םעד
 טשינ ןוא ןרוכישרַאפ טשינ ,ןעלצנערטעצ טשינ ,ןָאילימ א ףיוא ןטעברַא
 .ןעז ןייג םא לָאז עמ ,טרעװ טָאלנ זיא ,ןטרָאק ןיא ןליּפשרַאפ)
 םעד טעלנענסיוא ,השבלה יד טשירפעגרעטנוא טָאה ןַאמצלָאה ןוא י
 -עדַײזבלַאה א טימ סעקשטנעה עַײנ רַאּפ ַא ךיז טפיוקעג ,טוהרעדנוליצ |

 סויוועל רָאטקָאד רעד סָאװ ,ווירב םעד ךיז טימ ןעמונעגטימ םעריש םענ
 :"טאי , םוצ ןפורעגנַא ךיז טָאה ןוא ,ןבעגעג ייז סָאה

 ..סופ ןטכער ןטימ ,לגיופליּפש רערעַײט ןַײמ ,ונ --
 טלַאוװ רע זַא ,טּפַאכענסױרַא ףתוש רעד בלַאוװש ןליפַא ךיז טָאה ַאד

 -ומׂש עמ ןַא דלאביוו, .ןלַאטנענַאז ֹוצ ןיינוצטימ ןעוועג ןלעב ַא ךיוא -
 -ץנּפַא ןַאמצלָאה רעבָא םיא טָאה ,"ךַײש טשינ ךָאד זיא תופתוש טסעו

 תופתוש .טפַאשרעדורב ןייק זיא טפַאשלדנַאה !סַאזא, :טנולפ יד טקַאה |
 .."טסַאּפ םע סָאװ וצ רעוו ,ןסיוו ףרַאד עמ רָאנ ,תופתוש עקַאט זיא =
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 טעװ סע ?זיא סָאװק :תונשקע סָאד ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה בלאווש

 םיא רע טעוװ יצ ?טירדעבלַאז ןייג ןלעװ ייז זַא ,רערעַײט ןטסָאק ןעד

 "רַאפ וצ ןבעגעגנ ןַאמצלָאה םיא טָאה -- ??לַאטנענַאז לקיטש ַא ןסַײבּפָא

 זָאל .טַאטש ןַײז ןסיוו ףרַאד שטנעמ רעדעי זַא, ;?לכש א טימ ןייטש

 -לַאװש סָאד טָאה ..."שיט ןפיוא רע טכירק ,בוטש ןיא רחא-רבד ַא ןַײרַא

 רע ,שינערעהוצנַא ןבעגעג םיא טָאה רע ןוא ןסארדרַאפ ?סיב ַא ןיוש ןב

 בלַאוש ַאטעירנעה ענַאדַאמירּפ יד זיא םדוק זַא ,ןסעגרַאפ טשינ לָאז

 ךיז טָאה ...רעדורב ַא ןֵא ריא רעק ,בלַאװש ,רע ןוא רעטסעווש ַַא םיא

 טָאה ןוא טסוהרַאפ ךיז טָאה ,ןדנוצעגנַא ,טַײז ןַײז ןופ ,ןַאמצלאה ןיוש

 -- ךשבודמ אלו ךצקועמאל, :שדוק-ןושפ םיא וצ ןדער ןביוהעננַא ראג

 ....רעטייל ןפיוא טשינ ךימ סָאד ןוא םעדיוב ןפיוא טשינ רימ ךירק

 ,ןייטשרַאפ טנַאקעג טשינ ןבָאה ןַאמצלָאה טשינ ,ָאקסעלַאפַאר טשינ

 ןייק ןיא טשינ טניוװ לַאטנענַאז רעסיורג ַאזַא סָאװ ,השעמ יד זיא סָאװ

 -לַאװ רע זַא ,טַארב שַאנ ַא ,אלימ , ?לעטָאה .ַא ןיא רָאנ ,רעיומ םענעגייא

 -שטַאק ,רעניה עלַא טימ ךיז טנעקַאב ,ןטסימ עֶּלֶא ןיא סיוא דיז טרעג

 !-י ענ ד י ב ףיורעד רימ ןענַײז -- ןצנַאװ ןוא סעטסָאבעלַאב ,סעק

 ןיו ןיא ?לַאטנענַאז רעבָא ,ן ר עי ו אי עי ט ק ַא ע ש י ד

 "!לָאמַאכָאנ ,שטַײטמ

 ןַאקסעלַאפַאר טימ קידנרַאפ ,תונעט סנַאמצלָאה ןעוועג ןענַײז סָאד

 ןענַײז ייז רעבָא דלַאביװ ,ןלַאטנענַאז וצ שזַאּפיקע םענייש ץנַאנ ַא ןיא

 ןוא ,טניווװעג טָאה ?לַאטנענַאז ּוװ ,?עטָאה ןקיטרַאסיורג םוצ ןרָאפעגוצ

 טימ ערוויק ַא ןיא םדָאךב ַא סעּפע ןגעקַא ןטָארטעגסױרַא ייז זיא סע

 טָאה ןוא גנוניימ ןַײז ןטיבעג דלַאב ןַאמצלָאה טָאה ױזַא ,ּפענק ענעדלָאג

 סטלעג ןיא חור ַא, :ָאקסעלַאּפַאר טנַײרפ ןגנוי ןַײז וצ |בעגעג נָאז ַא

 ןבעגעג רע טָאה ּפענק ענעדלָאג יד טימ םדָא-ןב םוצ ןוא "!!ןַײרַא ןטַאט

 ןבָאה ּפענק ענעדלַאג יד ,ןלַאטנענַאז טימ ןעז דיז ןליוו ייז זַא ,ןסיוו וצ

 ןבעגעג ןוא ּפָארַא זיב ןביוא ןופ ןעניױשרַאּפ עדייב ערעזדנוא טכַארטאב

 ,סָאװרַאפ, .ןעז טשינ ךיז ןעמ ןָאק ןלַאטנענַאז טימ ןַא ,ןסיוו וצ ייז

 רע ,טסייה סָאװ -- ."ףיוא טשינ טמענ לָאטנענַאז לַײװ, --- "?9שמ5

 -יא ּפענק ענעדלָאג יד ןבָאה הלאש עקיזַאד יד --- "?ףיוא טשינ טמענ

 םיירדעגרעביא טַאהעג ריז ןבָאה ןוא הבושת םוש ַא ןָא רָאג טזָאלעגרעב

 זַא ,ץלָאטש טימ ןפורעגנַא ןַאמצלָאה ךיז טָאה ,ןייגוצקעװַא ףיוא ןיוש

 סָאװ ,ןַאזרעּפ ענעביוהעג א רעייז ןופ ווירב ַא ןלַאטנענַאז וצ ןבָאה ייז

 טשינ רָאנ רע זַאל ,סָאבעלַאב ןַײז יו ,רעקיצניו טשינ רשפא טנַאמראפ

 ךיוא ןיילַא ייז ןענַײז םדוק ;רעװ ךיא סייוו סעּפע ןענַײז ייז זַא ,ןעניימ

 ...ןטסיטרַא

 טָאה ןוא טוהרעדניליצ םַאב ןַאטעג םענ ַא ךיז ןַאמצלָאה טָאה ַאד

 "עג דבכמ טָאה ןוא קירוצ ןָאטעגנַא דלַאב ןוא עקשטנעה ַא ןָאטעגסיױא
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 יד .עצײלּפ ןיא ץעז א טימ ּפענק ענעדלַאנ יד ןופ םדָא-ןב םעד ןעוו

 יוצ .טשימעצ ?סיב 8 ןרָאװעג גנומענַאב אזַא ןופ ןענַײז ּפענק ענעדלָאג

 -נוא ןטרַאװ טזָאלעג ,ףױרַא ןעגנאנעגפיורא ,ווירב םעד ייז ַאב ןעמונעג

 -עגּפַארַא ןוא טונימ עכעלטע עשּפיה ּפערט יד ףיוא סערעטיזיוו ערעזד

 ךיז טקידלושטנַא לַאטנענַאז ןַא ,העידי רערָאלק ַא טימ קירוצ ןעמוק

 ןליו ייז ביוא .עלַאר עַײנ ַא ןרידטשנַײא ןיא טציא טלַאה רע .רעייז

 ,רעטַאעט ןיא טנַײה ןעמוקפיורַא ייז ןענַאק ,ןכעדרּפש םיא טימ סיוכרוד

 ..ןֿטַאק יד ןשיווצ ,ןסילוק יד רעטניה

 ןייק שפנ ןקיזָאד םענופ ןעֶוצסיֹורַא טנַאקעג טשינ ןעמ טָאה רעמ

 ,ןדייר וצ ףיוא ליומ א טנפעענ ןבָאה ייז רעדייא תמחמ ,טרָאװ קיצנייא

 ,סרערעטיזיוו ערעזדנוא ןזיוװַאב ּפענק ענעדלָאנ יד ןופ םדָא-ךב רעד טָאה

 ,טנרַאפ ןופ סָאװ ,ּפענק ענעדלַאנ עבלעז יד רע טנַארט ןטניה ןופ זַא
 עסיד

 טוי קוה === שסמאטטושיישאלא == אכספ טטסאמםא2 = שפיוט יה טא יא יי יא יא יא א ראט א טעיפ == םכאגסאאקיאלאהס === ןססאייא' 62 טנאנשששטשאהנמ === (עסתה-טיאמשש

 עלַא ןוא טכַאנ ענעי ןוא טכַאנ יד טמולחעג רימ ךיז טָאה סָאװ --

 ןתיול רָאטקַאד טימ ןלַאטנענָאז וצ ןיינסיוא לָאז ,רָאי ץנַאנ ַא ןופ טכענ

 ןַײמ ,ןעד סָאװ רָאנ !טלעװ רעצנַאג רעד ןופ ןטַאנעצעמ עלַא טימ ןוא

 !ַאש --- ןיש חתּפ ?לניופליּפש רערעַײט
 קירֹוצ קידנרַאפ .,ןָאקסעלַאפַאר וצ טנַאזעג ןַאמצלָאה טָאה יױזַא

 .רעַײמ יפ ױזַא טמַאלפעג ןבָאה רעמינּפ סנדייב ןוא ,םייהַא

 קיצפעז ןוא טכא לטיּפַאק

 ןעגנונעפָאה עטסיומוא

 !בָאה ,ענעסימשענּפָא יװ טיזיוו םענעביוחעג םענופ קירוצ ןעמוקעג
 -קא הרבח רעד ןופ אבה-ךורב םענייש א ןנירקעג סערעטיזיוו ערעזדנוא
 :םכילע-םולש ןטיירב א טימ טנגעגַאב ייז ןבָאה סָאװ ,ןרָאיט

 ?ונ ---
 ?ונ סָאוװ ---
 ?לַאטנענַאז ןסיורג םאב סעּפע ךיז טרעה סָאװ --

 -עג ןוא ןגיוצעגסיוא ןַאמצלאה טָאה -- ?ןרעה ךיז לָאז סָאוװ ---

 ןיוש זיאוס ,ךַײא טלַאמ -- .םינּפ עטַאװעמת קיטלינכַײלג א ךיז טכַאמ

 !לַאטנענָאז א לָאמנייא

 ַא ןקַאה ןעמונעג ןוא ,ץראה טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה ןַאמצלָאה ןוא
 סָאד טציז רע ױזַא יװ ,ןלַאטנענַאז ןופ םישודיח ןלייצרעד ,קינַײשט
 ױזַא יו ןוא ,זיא סָאד שטנעמ רענעדלָאג ַא רַאפ סָאװ ןוא ,קיטרַאסיורג
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 .טומ .ןוא ריִב טימ ,ייט טימ ןעוועג דבכמ ןוא ןעמונעגפיוא ייז טָאה רע
 ,"!סיורג יִד ױזַא טָא רַאניצ רעדעי, ,ןְרַאגיצ

 א רַאפ סָאוװ .,,טנעה עדייב טימ ןָאטעג זַײװ ַא טָאה ןַאמצלָאה ןוא |
 .רָאפ ַא טגנַאלרעד טָאה ןוא ןבעגעג טרָאד ייז טָאה עמ ןרַאגיצ עסיורג
 ,בלַאווש .ןַײרַא םינּפ ןטיור ןיא ןבלַאװש וצ ךַײלג טנַאה ןייא טימ ןַײרַא
 טשינ ךיז טָאה ,ןרַאניצ ףיוא טסילַאיצעּפס א ,טסנװַאב יװ ,זיא סאו
 יװ ,ןרַאניצ עסיורג עכלעזַא זַא ,ןקרעמַאב וצ ןופ ןטלַאהנַײא טנַאקעג
 רעוו םערָאװ ,טלעוו רעד ףיוא ַאטשינ ראג לכה-רס זיא ,טגאז ןַאמצלָאה
 .טלדנַאהעג וימי לכ טָאה סָאװ ,רע יו ,?קיטרַא םעד ףיוא ױזַא ךָאנ סיי
 : ?הרוחס רעקיזָאד רעד טימ

 ,טקַאהענּפָא ןַאמצלָאה םיא טָאה -- ,ןבעל'כ ,הריבע ןַא עקַאט ---
 ומסלָאװ יאוולה .הכאלמ ןַײד וצ טשינ ןעמונעג ךיז טסָאה וד סָאוו --
 .טגָאמרַאפ עניב עשידִיי יד טלָאװ ,ןרַאניצ יד ַאב ןבילכעג רעסעב ןיֹוש
 1 ,גנַארד 8 טימ רעקיצניוו

 -רַא ַאזַא רַאפ ףרַאש וצ ?סיב ַא ןעוועג ןיא רעפטנע רעקיזַאד רעד

 ןוא רעטיור ךָאנ ןרָאװעג םינּפ עטיור סָאד םיא זיא ,בלַאװש יוװ ,טסיט

 ,שטנעמ אזַא טשינ רעבָא זיא בלַאװש .ןציוש וצ ןביוהעגנַא טָאה רע
 א גנַאל ןנָארט לָאז סָאװ ןוא טקידיילַאב קרַאמש ןעניפעג דיז לָאז סָאװ

 דלַאב ןיא ןעמ סָאװ ,טשינ שודיח ןייק זיא רעבירעד ,ןצרַאה ןיא האנש

 םעד זא ,טרָא ןפיוא ָאד עקַאט ןבילבעגנ זיא'ס ןוא ,םולש קירוצ ןרָאוװעג

 ןוא רעטַאעט-גרוב ןיא עשזַאל א ןעמענ ןעמ לָאז טכַאנרעדפיוא ןבלעז

 םע ,טסייה סָאד .ןלַאטנענָאז ןרעה ןיינכרוד דיז ןעמ לָאז םענייאניא עֶלַא
 :טפניפעבלַאז רָאנ ייז ןלעװ ןיינ ,םענייאניא עֶלַא -- ױזַא רָאנ ךיז טדער
 -ַאק עלעדנַײרב ןוא ַאטעירנעה ןוא ָאקסעלַאפַאר ןוא ןרָאטקעריד עדייב
 .קַאז

 ?הירבח עקירעביא יד ןֹוא ---

 ןיא --- ,טנקסּפענּפָא ןַאמצלָאה טָאה -- ,הירבח עקירעביא יד ---

 ,טיונ רַאפ ןוא .םילהת ןעשטּפעלכ ןוא םייה רעד ןיא ןציז וצ ןיילק טשינ

 ףיֹוא ,ףױרַא טעה הליחמ ןרעטעלקפיורַא ייז ןענַאק ,רעייז ןליוו ייז ביוא

 ,רעלעוולעו ךס  ַא ןטסָאק סנטשרע טעוװ ,עירעילַאנ רעטשרעבייא רעד
 .טָאנ וצ רעטנענ ןַײז ןעמ טעוװ בנא ןוא

 ןייק ןזיװַאבסױרַא טשינ טָאה ןַאמצלַאה רעזדנוא ,טרָאװ ןייא טימ
 -ידעבעל ןעוועג ןנרָאמירפ םענעי זיא רע ,אברדא ,טייקנדירפוצמוא ןופ ןמיס

 -עטשנַא ןוא זתויועה ײלרעלַא טכַאמענ ,דימת יו ,קידוװעדײרַאב ןוא רעק

 טָאה ןשטנעמ םעד יװ ךַײלנ ,טצנַאטענרעטנוא ןוא ןעגנוזעגרעטנוא ,ןל
 .קילג ַא ןפָארטעג

 .ָאעל ,רעטיזיוו רעטייווצ רעד ןזיװַאבסױרַא דיז טאה שרעדנַא .ץנַאג = }
 יףךעליירפ ןוא קידעבעל ןעוועג זיא ןַאמצלַאה ?פיוו ףיוא .,ָאקסעלַאפַאר
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 יו ,ןעננאנעגמוא ןוא קיטעמוא ןוא טנראזרַאפ ןעוועג רע ןיא ליפיוזא

 ,ךַײט ַא טזָאלעגסיוא ךיז טָאה ןעקנַאדענ עסיז ענַײז עֶלַא ןופ .ּפָאק ַא ןא

 .נָאט רעקיטכענ ַא -- תומולח ענעדלָאג עלַא ןופ ןוא

 טיס ןיוו ןיא שינעגענַאב ןַײז --- ןעוועג זיא םולח רעטשרע רעד

 ויא רע רעכלעוו רעביא ,קַאויּפס ַאזָאר רעדָא ,?זייר ?דיימ סנזח םעד

 דעד -- ןעוועג זיא םולח רעטייווצ רעד ןוא ...טכענ ןייק ןפַאלשעג טשינ

 .לַאטנענָאז ןסיורג םַאב ןבָאה טעוװ רע סָאװ ,םאנפיוא

 רעטמירַאב רעד ֹוצ ,ןיוו ןייק ןסירעג ױזַא ךיז רע טָאה טסיזמוא

 ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה סע רעכלעוו אב ,ךירבמע ילעשטרַאמ ןרעגניז

 -רָאפסיֹוא ןוא ןשינעגערפכַאנ עלַא ךָאנ ,קַאויּפס ַאזָאר רעדָא ,?זייר ןַײז

 -מע ילעשטרַאמ טשינ זַא :ךַאז ןייא רָאנ ןרָאװעג ריווועג רע ןזיא ןעגנוש

 -רעשט םַאדַאמ יד .ַאטשינ ןיוו ןיא ןענַײז קאויּפס ַאזָאר טשינ ןוא ךירכ

 ,ןיֹוו ןיא סיוועג זיא אזָאר זַא,; ןעווענ ברע רעירפ םיא טָאה עכלעוו ,קָאינ
 םוש ַא ןָא רָאנ ןעזָאר טימ ןריפפיונוצ ןוא ןכוזסיוא םיא טגָאזענוצ ןוא

 טימ ןדייר ןביוהעגנַא ןוא ןטיבענמוא יוװ ןיוו ןיא סעּפע ךיז טָאה ,ץורית

 רעדנַא ןַא טימ ןייג ֹוצ ןעמוקענ יז ןיא לָאמעלַא ,ןושל רעדנַא ןַא םיא

 ךיז זיא קַאויּפס ַאזָאר זַא ,טגָאזעג טאהעג ריא ןעמ טָאה רעַירט ;סעיינ

 ולּפ טסיטרַא ןַא סעּפע טימ זיא ןוא ךירבמע ילעשטרַאמ טימ ןעננַאנעצ

 וצ טכַארבעג יז טָאה םעדכָאנ ..,ןילרעב ןייק ןענַאד ןופ ןרָאפענּפָא םעצ

 -ןטש ,םוירָאטװרעסנַאק ןיא ןירַאפ ןיא ןיא ַאזַאר זַא ,העידי א ןנַארַײ

 ןַאשז ,טַאנעצעמ ַא ןַאמ ןכַײר ַא םענייא ןופ גננונעכער רעד ףיוא טריד

 ןירעגניז רעשידִיי רעד ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,טסירק ַא ,ָאקשער

 -ַאר רעטיור רעד טימ ןייג וצ ןעמוקעג יז זיא רעטעּפש ...טַײװ ױזַא טא

 םיא טמיורעגנַײא ןוא טַײז ַא ףיוא ןַאקסעלַאפַאר ןפורענּפָא טָאה ,עדנַאט

 טציא זיא קַאוװיּפס ַאזָאר זַא ,רָאלק רַאפ סייוו יז זַא ,רעיוא ןיא דוס ַא

 -יּפש-ןילָאיװ ןטמירַאב ַא טימ םענייאניא טרעצנָאק ּפִא טיג ,ןָאדנַאל ןיי

 ,טלעוו יד םיא טימ טגנילקעס סָאװ ,ךַאמלעטס ַאשירג ,?גנִיי שידִיי .ַא ,רעכ

 רעדָא ,ןתח ַא סעזָאר ןַײז רָאג לָאז אשירג רעד זַא ,הרבס ַא זיא'ס ןוא

 ...טאהענ הנותח ריא טימ ןבָאה ןיוש לָאז רע

 -ַאר ַאב טּפַאכעגסױרַא קידנליוו טשינ ךיז טָאה -- !בזכו רקש ---

 .ןַאקסעלַאמ
 -יא קַאינרעשט םַאדַאמ יד םיא טָאה -- ?בזכו רקש ןיא סָאװ --

 עניילק עהיא טימ םיא ףיוא ןבעגעג ףרָאװ א טָאה ןוא טנערפעגרעב

 יַאב ךיז טָאה םינּפהנבל קיכעלַײק ריא ףיוא ןוא ,ךעלענייא עשינַאּפַאי

 עטנוזעג יד טימ ליומ ןסיורג ןזיב ךיז ןסָאנעצ ןוא עלעכיימש ַא ןזיוו

 : ,ןייצ עסַײוװ

 -ענפיוא רע טלָאװ ,ןעמעש טשינ ךיז לָאז ָאקסעלַאפַאר ןעוו !דַא
 םיא יז טָאה סואימ יֹוזַא .הפשכמ רעקיזַאד רעד ףיוא טנַאה יד ןביוה
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 עריא טימ ,םינּפ קיכעלַײק טעפ ריא טימ ןעזענסיוא טונימ רעד ןיא

 רעד ןיא רונימ רעקידנצנַאט ריא טימ ןוא ךעלעגייא עשינאּפַאי עניילק

 ליפ ױזַא טָאהעג יז טָאה גנַאל טשינ טשרע ןעוו ,עדנַאטַאר רעטיור
 -עג סָאװ ,קַאזַאק עלעדנַײרב יד טשינ זיא'ס ,ןיינ ...!ןגיוא ענַײז ןיא ןח

 !טשינ ןיטולחל .ןעוו !

 קיצכעז ןוא ןַײנ לטיּפַאק

 ןעניז םענופ זיא שטמנעמ רעד

 רעניוו םעניא ןעמונרַאפ טָאה ,עינַאּפמָאק רעזדנוא סָאװ ,עשזַאל יד

 ןוא ,ןעניױשרַאּפ ענעדיישרַאפ ףניפ ןופ ןענַאטשַאב ןיא ,רעטַאעטדנרוב

 ףיוא ןוא גנולעטשרָאפ רעד ףיוא טרינַאעד טָאה ףניפ יד ןופ רעדעי
 .רענַײטש ןַײז ףיוא לַאטנענַאז ןסיורג םענופ טידטפיוא םעד

 ןיא ןוא םוקילבוּפ םעניא ןצנַאנניא ןנעלענ ןיא ּפָאק סנַאמצלָאז

 ,םיא טפלעה טָאנ ןעוו "!רעטַאעט 8 טסייה סָאד טָא, טעיצַארָאקעד יד

 ןיוש רע טלָאװ ,םורַא ראי ַײרד ןיא שטָאכ רעטַאעט ַאזַא ,?שמל המודכ

 -ייז ןיא חור א ןיוש טלָאװ סע .זיא ןַאמצלָאה רעוו טלעוו רעד ןזיווַאב

 דנַאטשראפ :;ןרַאנ טשינ טשרַאקא ךיז ריִמָאל םערָאװ !ןַײרַא ןטָאט רע

 לסיב א טלעג .שטַײד רעד טָא יוװ ,רעקיצניוװ טשינ ןַאמצלָאה ךָאד טָאה

 ךַאז ןייא .טשינ ךיוא טלעפ ,םשה ךֹורב ןטפערק ןוא ,ןַארַאפ ךיוא ןיא

 ...?םֹוקילבוּפ .ַאזַא זדנוא אב טמענ יוװ -- רַאנ

 ,רעטרַאּפ ןיא ּפָארַא עשזַאל רעד ןופ ןלַאפ ןגיוא סנַאמצלָאה ןוא

 ,םוקילבוּפ ןטנַאנעלע ןקידנצנעלג םענופ פעק עקידנצנַאלג טימ םי ןפיוא
 סיִוֹרַא ךיז טסַײר סע ןוא .רעטַאעט עדנצנעלג סָאד טליפעגנַא טָאה סָאוװ

 סייוו עמ ,"עהעילַָאכ א, -- חללק עכעלנייוועג ןַײז ?יופ םענופ םיא ַאב

 טקַאּפעגנַא ןבָאה סָאװ ,ןשטַײד יד ףיוא יצ ;ןעמעוו ףיוא טָאדוקַא טשינ
 םעד ןיא רעסעב ןייג טשינ ןליוו סָאװ ,ןדיי יד ףיוא יצ ,רעטַאעט אזא
 ןלעטשוצפיוא העדב טַאהעג טָאה ,ןַאמצלָאה ,רע סָאװ ,רעמַאעט: ןשידנו

 -צלָאה טָאה -- !עפ, -- ?טָאטש רענעטלָאשרַאפ רעקיזָאד רעד ןיא ,ָאד

 ףוַאד עמ !טָאטש ַא רימ ךיוא -- ןיוו .ןיילַא ךיז וצ טנַאזעג ןַאמי
 ׁשידְי ַא ןיא ,לטעטש ַא ןיא ץענרע רעכינ סָאװ ןענַאד ןופ ןפױלטנַא

 םוקִילבוּפ עטצוּפעגסיוא עצנַאג סָאד טא ןַײז געמ הרּפכ יד ,?טעטש

 ...יטשענעלָאה ןופ דיי ןייא רַאמפ ּפעק עטַאלג עליוה עטעקַאנ ערעייז טימ

 ,קַאינרעשט םאדַאמ יד ךיוא טכארטענ טָאה עבלעז סאד טעמכ

 יי 4 רֶעְצרוק רעד ןיא טָאה קָאזַאק עלעדְנַײרב .זפיוא רֶעדנַא ןַא ףיֹוא ראָג
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 -עג ןיא רעכלעוו ,?ַאעדיא ןַײז טימ ןענַאמצּלָאה טנרעלעג ןענעק טַײצ
 רעכעלקילנ רעד ףיֹוא טקוקענסױרַא רָאנ טָאה יז .לָאעדיא ריא ךיוא ןעוו

 םיירג ןיוש זיא רע זַא ,ןרעלקרעד ריא ךיז טעװ ןַאמצלָאה ןעוו ,טוניס

 ,טסייה סָאד ,תמא ןטכער םעד ףיוא "טנאה ַאב טנַאה , ריא טימ ןייג וצ

 "קעווַא עדייב ייז ןטלָאװ טלָאמעד ,ָא, --- טלַאמעד ,הּפוח ַא ןלעטש עקַאט

 ... !רעטַאעט ַאזַא ,רעטַאעט ַאזַא טלעטשענ
 ףיוא קעװַא יז ןנַארט ןוא רעטנוא יז ןּפַאכ ןעקנַאדעג עריא ןוא

 -יֵלַאנ ןיא לטעטש שיִדָיי ַא ןיא ץענרע .ןענַאד ןופ טַײװ-טַײװ עלַײװ ַא

 םַאדַאמ, סְלַא ןיוש ךיז יז טעז טרָאד .עניווָאקוב רעד ןיא רעדָא ,עיצ

 טימ ןיוש ןענַײז ייז .ןַאמצִלָאה רָאטקעריד םענופ יורפ יד ,"ןאמצלָאה

 "ַאקעד ענענייא טימ רעטַאעט םענענייא ןא ןופ םיטאבעלַאב ףליה סטאג

 -יוװצ .סרעליּפש עטמירַאב עמַאס ןופ עּפורט רענענייא ןַא טימ ,טעיצַאר

 ענַאדַאמירּפ רעד טימ ,ָאקסעלטפַאר רעננוי רעד ,רוחב רעד ןיא ייז ןש

 אטעירנעה רָאנ ,בלַאװש ַאטעירנעה טשינ ןיוש טסייה סָאװ ,אטעירנעה

 -רעשט םַאדַאמ ,יז טעװ סָאד !ָאקסעלאפַאר אטעידנעה אי, ...ָאקטעלַאפַאר

 ךודיש רעד זַא ןֹוא .דודיש א ןַײז לָאז ךודיש רעד זַא ,ןעז ןיוש ,קַאינ

 -ַאמירּפ רעד ףיוא ןקֹוק ןרעהפיוא ןַאמצלַאה טעװ ,ךודיש ַא ןַײז טעוװו

 ןטסולג ןרעהפיוא ךדיז טעװ םע ןוא ,ענעטעמס ףיוא ץאק א יו ,ענַאד

 ... 2 ןםיא הכמ ַא ,ךעלענייט
 -בָאנ ךעלענייא עשינַאּפַאי עניילק עריא טימ טָאה קַאזָאק עלעדניירב

 יװ ,ןעזענ טוג טָאה ןוא טירש ןוא טירט ןדעי ףיוא ןענַאמצלאה טקוקעג

 םורַא טצנַאט עמ יװ טשינ בלאוש ענאדאמירפ רעד םורא טצנאט רע

 םענייש ןטימ ףךיומ עשירַאנ יד טָא ןעז ףרַאד עמ, ..,ענַאדַאמירּפ א

 יזַא .."רעכיג סָאװ רוחב ןװואקעשט םעד טָא רַאפ ןרעיילשראפ םינפ

 רַאפ רעורפ .םילכ עלַא ףיֹוא ןטעברַא ןעמונעג ןוא טנַאזעג ךיז יז טָאה

 ?ףיימ סָאד טָא ּפָאק םענופ רוחב ןוװַאקעשט םעד ןנַאלשסיױרַא ןעמעלא

 ךיו ןעמענ ןיוש םעדכָאנ ןוא ,ןסענראפ ריא ןיא לָאז רע ,קַאוװיּפפ אזאד
 ,חומ םעד ןענעפע םיא ,דנובאנאו םעד ,רעדורב סענַאדַאמירּפ רעד וצ
 הנותח לָאז םינּפ םענייש ןטימ רעטסעווש עשירַאנ ןַײז זַא ,ןעז לָאז רע

 (?לרָאּפ סָאד טָא יװ ,רעכַײלג ןַײז ןַאק סָאװ) ןכַײלג ריא רַאפ ןבָאה

 ַא יו ריא ךיז ןסָאּפ סָאװ ,טַײל עכלעזַא ּפָאק א ןעיירד ןרעהפיוא ןוא

 ...תחדק
 סָאװ ,'דנובַאנַאװע ןפיוא קילב ַא טמראוו קַאזָאק עלעדנַײרב . ןוא

 6, :וװ ףךיא סייוו רָאנ םיא ויא המשנ יד ןוא ,ענעצס רעד ףיוא טקוק
 ,ןשטנוויו ןעוועג טציא טלָאװו ?טשדוו ַא טימ ריב ?זעלנ טכער
 -|ב ןיא קעװַא םיא ןנַארט ןעקנַאדעג יד ןוא ,בלַאװש קיציא ךיז טכַארמ

 "זעלנ יד טימ ךעלשעלפ יד ןצ ,ךעלשיט עטקעדענ-סַײװ יד וצ ןַײרַא טעפ

 טכאמ םינּפ א ןוא ..ןֵכֲאז עטוג עלא טימ ,ןעֶלַּפאְָנ ןוא סרעלעֶט ,ךעל
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 ןוא ןלימש םעניא טפיטרַאפ קרַאטש זיא רע יװ ךַײלנ ,חשעמ תעב רע

 חור דעד זַא ,ןלַאטנענַאז ןסיורג םענופ טקיצטנַא ױזַא טשרמולכ זיא
 !קעװַא םיא טמענ

 ןוא ענעצס רעד ףיוא טקוק ,ַאטעירנעה ,ענַײז רעטסעווש יד ךיוא
 -ענסיוא טנוװַא ןקיטנַײה סָאד ךיז טָאה יז .ןיילַא ךיז טימ ןעמונרַאפ זיא
 אב ךיז יז טָאה טמעקרַאפ .ןקוק ֹוצ היחמ ַא רָאנ עקַאט זיא ס זַא ,טצוּפ
 -ילק עטסנעש עריא ןָאטעגנָא ,עדָאמ רעטצעל רעד ךָאנ רעכַאמקירַאּפ ַא

 .רענייטש עשלאפ ןוא עתמא עלַא עריא ךיז ףיוא ןעננַאהעגנָא ןוא רעד !
 -ענסיוא ױזַא סָאד ךיז יז טָאה ?ָאטנענָאז ןסיורג םעד בילוצ ױזַא טשינ
 טשינ ךָאנ ?ַײװרעד ןיא סָאוװ ,ָאקסעלַאפַאר ןננוי םעד בילוצ יו ,טצוּפ

 ךיז טזָאלרַאפ !ַא ...זַא ,גנונעפָאה ַא ַאד רעבָא זיא סע ;רעריא ןצנַאנניא
 -ַאז יד ןיא טינעג ןיוש זיא ַאטעירנעה ,סייוו אטעירנעה .,ריא ףיוא ןיוש

 םיאו סע זָאל ...ןעשטומנא ?סיב ַא רעורפ רוחב םעד טָא ףרַאדַאב עמ .ןכ

 וצ ןעמוק טעװ רע זַא ,םעדכַאנ טשרע ןוא ,,,ןפיולרַאפ רעווש ?סיב א
 ,ררע יד ריא ַאב טַײקעג ןוא ןעמוקעג ריא וצ ןענַײז עֶלַא ענעי יו ,ריא
 ...ןָאט וצ טָאה יז סָאװ ,ןסיוו ןיוש יז טעוו טלָאמפעד ---

 ןַײא ךיז טקוק ַאטעירנעה ...?דניצַא םיא טימ סע דיז טוט סָאװ רָאנ

 -יובענרעבירַא ,ןענעקרעד ֹוצ טשינ ןטולחל זיא סע -- ןַאקסעלַאפַאר ןיא

 ,ןטרָאד ןצנַאגניא רע ןיא ,סיױֹרַא עשזַאל רעד ןופ בלַאה רעכעה דךיז ןג
 טרעה רע זַא ,ןליּפש םעניא ןָאטעגנַײרַא ױזַא זיא ןוא ,ענעצס רעד ףיוא|

 םיא רַאפ טשינ טריטסיזקע סע .טשינ םענייק טעז ןוא טשינ םענייק
 ןוא ,לַאטנענַאז רעסיורגנ רעד ,?ַאטנענַאז ץוחַא ,רענייק ןוא סנייק טציא ,

 רע ןוא .םינּפ סָאד םיא טמַאלפ סע ןוא ,בַײל ןצנַאנ ןטימ טרעטיצ רע
 סיורַא ידיז טסַײר סע ןוא רענניפ יד טכערב רע ןוא ,ןניוא יד םיא ןענערב-

 ףיוא טקוק ַאטעירנעה .ןצרַאה םענופ ץפיז רעפיט ַא לָאמעלַא םיא ַאב
 לָאז רע ?םיא טימ סע ךיז טוט סָאװ ,ןייטשרַאפ טשינ ןָאק ןוא םיא

 ַא .טונימ ןייא ףיוא ענעצס רעד ןופ ןניוא יד ןסַײרּפָא ולופַא סָאד;
 א סיוא טשינ ןעמ טדער יוװ --- עשזַאל ןייא ןיא ריא טימ טציז שטנעמ
 זָאל ?קוק ןבלַאה ַא שטָאכ םענעי טשינ סָאד ןעמ טקנעש יו ?טרָאװ
 ןיוש םיא יז טעװ ,ןטלַאהרַאפ םיא יז טעװ ,טקַא רעד ןקידנע רָאנ .ריז
 -ַאפַאר ןוא ,טקַא רעטשרע רעד טקידנעעג ךיז טָאה טָא !ַאש .,,זַא ,ןגָאז

 ןניוא יִד ןיא ןרערט טימ .ןעניז םענופ ּפָארַא ןצנַאנניא רָאנ זיא אקסעל

 ןענַאמצלַאה ןופ ,טנַאה יד רעדנוזַאב ןכעלטיא ןקירד ןעמונעג רע טָאה

 ,בלַאװש .קינַארט םוצ ןעמוקעג ןיא'ס זַא ןוא ,קַאזַאק .עלעדנַײרב ןיבי

 / ;ןשוק טּפַאכענמורַא םיא רעיטאח'

 .ןןקיּפש ףרַאד זעמ ױזַא יװ טא !טליּפשעג טסייה סָאװ טָא ||
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 -ַאב םיא טָאה ןוא טַײז ַא ַאב ןענַאטשעג זיא בלַאװש .ַאטעילנעװ = }
 ;ןיילַא ךיז וצ טגָאזעג ןוא טכארט

 ...ןעניז ןופ זיא שטנעמ רעד ...טרירעג זיא רוחב רעד ,ןיינ ===

 קיצעביז לטיּפַאק

 תומולחה-לעב רעבלעז רעד

 טָאה ױזַא ,טקַא רעטשרע רעד טקידנעעג רָאנ ךדיז טָאה סע דלַאביװ |

 -גרֹוב םענופ סרענידלעּפַאק יד טימ ןעלדנַאחרעטנוא ןעמונעג ןַאמצלַאד

 ךיז טָאה .ןלַאטנענַאז וצ ןסילוק יד רעטניה ןטערטנַײרַא חוכמ רעטַאעט

 ,ייז ןופ םענייאש רָאנ ןעמענפיוא ןָאק לַאטנענָאז זַא ,טזָאלענפיוא רעבא
 סויוועל רָאטקַאד רעד םיא וצ טבַײרש סע ןכלעוו ןנעוו ,ןרעננַיי םעד

 ,גרעבמעל ןופ

 רימ ךיז טָאה'ס סָאװ !ךיא גָארט ךעטער ,ילעג ,ןנרָאמ טּוג ַא -- =
 ..טכַאנ עקיטנַײה ןוא טכַאנ ענעי טמולחענ

 ךיז טָאה ןוא ןַאמצלַאה ךַארּפש ןַײז טימ ןטָארטענסױרַא זיא יױזַא
 -נַאנ יד ךיז רַאפ ןעזרעד טָאה רע םערָאװ ,ןּפַאכרַאפ טזומעג דלַאב רעבָא

 עלעדנַײרב טימ ןוא בלַאװש ענַאדַאמירּפ רעד טימ ןרָאיטקַא הרבח עצ

 ַא ןַײרַא רע טלָאװ ,ךיז טנפע סע ןעוו בורג ַא .טימ רעד ןיא קַאזַאק

 -ענג ןבָאה סָאו ,הרבח רעד רַאפ ןויזב ןעוועג םיא זיא סע ,רעקידעבעל
 -וש ןַײז רַאפ -- ,טּפיוהרעביא ןוא ,רעטרעוו ןָא ךיז ןקוקרעביא ןעמונ
 רענייא יו ,ןניוא ערטיכ טימ םיא ףיוש טקוקעג טָאה סָאװ ,בלַאװש ףת

 לַײװרעד ...'?ןראווצ עכלעזַא ךָאנ ?סָאד טמוק גװ ,שטַײטס, :טדער

 ילעּפַאק רעד ןוא ,ץרוק ןענַײז ןטונימ יד ,טשינ טייטש טכַאנ יד רעבָא

 טַײז א ףיוא ןָאקסעלַאפַאר ןבענעג םענ א ןַאמצלַאה טָאה .טרַאו רעניד

 -עג רָאװעג ןיא רע סָאװ ,רעיוא ןיא דוס א טמיורעגנַײא םיא טָאה ןוא

 לַאטנענָאז רעד טָא, ;סעַײנ ַא ,רעטַאעט ןיא ָאד ,טנַײה טשרע ןרָאװ
 -נֲאְל ןבָאה נעמ סָאװ ,טישכת א ?דנוז ַא טנגייא ןַײז טנַאמרַאפ לכה-ךס

 םלַאה שידק רעד טָא !קינוב-הלכ רעטכער ַא ;רָאי עצרוק ןוא תורצ ענ
 ,"ןְלָאצ ןייא ןיא טלַאה עטַאט רעד ןוא ,ןעלסקעוו ןענעמסח ןייא ןיא

 ,טהנעטעגנַײא ןַאמצלָאה םיא טימ טָאה -- ,ןעז וטספרַאד ןכל --= =
 -ייא סָאד ןַײז טשינ לָאז'ס זַא -- ,םירבא עקיציּפש ענַײז עלַא טימ ---

 !ןרעו ריד רע לָאז טּפַאכרַאפ ,טאנעצעמ רענרעבמעל ןטימ סָאװ ,ענעג
 ןוא ..ןצַײרד ןוא ןצכַא חוכמ םירוביד ערָאלק ןרבד םיא טימ טסלאז
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 ,ריזח ןסע זַא םערָאװ ,עשַאק רעד ןיא ןעַײּפש ךיז ןזָאל טשינ טסלָאז

 ..,,טסײטשרַאפ וד ,ךרָאב רעד רעביא ןעניד שטָאכ לָאז
 סאו ,ךַאז ַא דלעה ןגנוי רעזדנוא טימ ןפָארטעג ךיז טָאה ָאד רָאנ

 ,ןגיוא ענַײז טשינ ,ןרעיוא ענַײז טשינ טביילנענ טשינ טָאה ןַאמצלַאה
 סָאװ ,רַאפרעד יצ ;סעכלעזַא ןעשענ זיא ַאד סָאװ ,ןגָאז וצ רעווש זיא סע

 ןגעו ןשינערעהוצנַא ענַײז טימ טעשטוסַאד ?יפיוזַא םיא טָאה ןַאמצלָאה

 ךָאנ ןסיוטשעגנַא ןעוועג זיא רע לַײוװ ,ראמרעד יצ ;"ןצַײרד ןוא ןצכַא

 אב ןעמענפיוא טלָאװעג טשינ ייז טָאה לַאטנענַאז סָאװ ,ירפרעדניא ןֹופ

 ,רעטכַאקעצ א ןעוועג טָאלג ןיא רע לַײװ רשפא יצ ;םייה רעד ןיא ךיִז

 רַאג ןיוש ןעוועג ,ךיז טכַאד ,זיא ָאקסעלַאפַאר ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ---

 טָאה ,ןסילוק יד רעטניה ,ףױרַא רענידלעּפַאק ןטימ ןייג וצ ףיוא טיירנ

 ךיז ןפורעגנַא ןוא ןענַאמצלַאה וצ סיוא ַײרד ַא ןבעגעג םעצולּפ ךיז רע

 ;ףרַאש ןוא ץרוק םיִא וצ
 ,טשינ ייג ךיא ,ןיינ ---

 ?סָאװ ?ַאח ---
 ?טשינ טסייג וד --- ,טסייה סָאװ ---

 .טסייה סָאד טָא ---
 ןקוקנַײא ךיז ןעמונעג ןוא ןגיוא יד ןבירעגכרוד טָאה ןַאמצלאה

 םינּפ סטנַײרפ ןגננוי ןַײז ןיא טכיל עשירטקעלע יד ןופ ןַײש ןלעה םעה אב

 רעד זַא ,ךעלנעמ סָאד ןזיא יו ?ןרָאװעג םיא טימ סָאד זיא סָאװ --

 רעד ןעוועג זיא סָאד ?ןגלָאפ ןלעװו טשינ ,ןענַאמצלָאה ,םיא לָאז ?טָאי,

 ןקיזָאד םעניא .טרעהעג םיא ןופ ןעוו טָאה רע סָאװ ,"ןיינ; רעטשרע

 -םיֹורַא זיא "ןיינ, רעד ןכלעוו טימ ,ןָאט םעניא טּפיוהרעביא ןוא "ןיינ,

 -נסָאלשַאב ןוא טייקטסעפ ליפיוזַא ןעוועג רעבָא זיא ,ןרָאװעג טגָאזעג

 -- ֹוליּפַא טגערפענרעביא טשינ רעמ ןיוש טָאה ןַאמצלָאה זַא .,טייק

 ןגיוא יד ןיא ןבעגעג קוק ַא לָאמַאכָאנ םיא טָאה רע ?"ןיינ, סָאוראפ

 טָאה טונימ רעד ןיא .ןרָאװעג םמותשנ שממ ןיא ןוא דצה ןמ ןַײרַא

 לֵאמַא טָאה םעלב סָאװ ,ענענייא סָאד טעמכ ןליפ טפרַאדַאב ןַאמצלָאה

 ןושל ןעמוקַאב לָאמַאטימ םיא רעטנוא טָאה ?זייא ןַײז תעב ,טליפעג

 .שטנעמ 8 יװ רעטרעוו ןדייד ןביוהעגנָא ןוא

 -ןלכ ַאקסעלַאּפַאר וצ ןבענעג גָאז ַא רע טָאה --- ,ןיינ זיא ןיינ ==

 ןקיטציא ןַײז טימ טּפעלקעג טשינ ךיז טָאה סָאװ ,?כיימש א טימ טשרמ

 .ןעזסיוא

 ַא לָאמַאטימ ןאמצלַאה ךיז טָאה טונימ רעד ןיא ןַא ,ןנָאז ןַאק עמ
 טָאה זָאנ עקיציּפש יד ,רָאי עכעלטע טימ ןרָאװעג רעטלע ,ןבעגעג קור

 "דָאמ םיא ךיז ןבָאה סעציילּפ עקיציּפש יד ,ןניוצעגסיוא ענדַאמ םיא ריז

 וצ ףיֹוא ןקיטש וצ ןביוהעגנָא שזַא םיא טָאה סע ןוא ,ןניובעגננַײא ענ

 "ופ ןטונימ יד זַא ,לקעלג סָאד ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה ?ַײװרעד ,ןטסוה
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 ירַאפ ןביוהעגנַא טָאה םלוע רעד ןוא ,טקידנעעג ךדיז ןכַאה טקארטנַא םענ

 ןבאה ןדלעה ייווצ ערעזדנוא ךיוא ןוא ,רעטַאעט ןיא רעטרע יד ןעמענ

 ,עשזָאל רעד ןיא קירוצ ךיז טזָאלעגנקעװַא ןושל ןָא
 -ַײַנ רעד ןאמ ןטסיטרַא ערעזדנוא ןבָאה ,רעטַאעט ןופ קידנעייק

 -עגפיונוצ ךיז ",ּפמָאק טע בלאווש ,ןַאמצלָאה , עּפורט רעטרימרַאפער

 "ירעביא יד ךיוא ןוא ,עשזָאל רעד ןופ סָאװ ףניפ יד ,םענייאניא ןעמוק

 -ַאנ יד רעביא טרישרַאמענ ,עירעלַאנ רעד ףיוא ןסעזענ ןענַײז סָאו ,עק

 ,טנעה יד טימ ןוא םענייאניא עלַא טדערעג ןוא ןיוו טָאטש רעד ןופ ןס

 םעד ןרעדנַא םעד רענייא ןבענענרעביא טָאה עמ ,זיא רענייטש רעד יו

 -םיורַא ,טכַאמעג ייז ףיוא טָאה רעטַאעט רעניוו סָאד סָאװ ,קורדנַײא

 ןרעדנַא םעד רענייא טָאה ַײברעד .קיטירק א ןבענעג תוניבמ א טנַאזעג

 -עג ,טכַאלעג ,טנעה יד טימ טבַאמעג ץרַאטש ,ןדערוצרעבירַא ןעזענ

 -לעזַא ןרעה טזָאלעג ךיז ןבָאה ךעלטפַא ץנַאג ,טרעדליּפעג ןוא טמערַאיל

 "נימש, ,"ןרָאהנסקָא, ,"ץלָאהטיײש, ,"דלאי, ,"גנארר, :יװ ,רעטרעוו עכ

 ?רעסערפ-עילפַאטרַאק, ,"רעבַײר-םיליהת, ,"רעסישנקַאלפ, ,"ץנב רעד

 ןשיוצ ןרעה ןַאק עמ סָאװ ,רעטרעוו ענדָאמ עפרַאש עכלעזַא חמודכו

 ןשינעמענוצ עפראש עקיזַאד יד ןענַײז ןעמעוו ףיוא ,ןרָאיטקַא עשידִיי
 רָאנ .ןגָאז ֹוצ רעוװש זיא -- טליצענ ןעוועג ןטעטיּפע עקיציּפש ןוא

 ןרעטכעלעג יד .טַײװ טכַײרנעג טָאה ַײרשעג רעד .ןעוװעג זיא ךעליירפ

 -נעמ עַײנ ןופ םָארטש רעַײנ א יוװ ,ןעזענסיוא טָאה סע ,רעטַײװ ךָאנ --

 -יוװ ןכעלנעטלַא םעניא ןסירעגנַײרַא ךיז טָאה ןושל םעַײנ ַא טימ ןשט

 ןֹוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה ,ךיא ןיימ ,שטַײד ןייא טשינ ןוא ,ןבעל רענ

 לטניב ןכעלנייועגמוא ןקיזָאד םעד ןיא ךיז טקוקעגנַײא טרעדנווורַאפ

 -ענפיוא גננוריפפיוא רעכעלנייווענמוא רעייז טימ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 -טסַאג רעכעלטימעג רעליטש רעקיזָאד רעד ןיא סָאנ ןייא טשינ טרעדור

 ,טָאטש רעכעלטנַײרּפ

 םעד ןיא ?ײטנַא ןייק ןעמונעג טשינ ןבָאה ןעניױשרַאּפ ייווצ רָאנ

 ןוא ןַאמצלָאה רַאטקעריד רעד ןעוועג ןענַײז סָאד ,רעדימרַאה ןקיזָאד

 ןעװעג ייז ןענַײז עדייב .ַאקסעלַאפַאר --- עּפורט רעד ןופ רעימערּפ רעד
 סָאװ ,ןַאמצלָאה .ןליפעג ןוא תובשחמ ענענייא ערעייז טימ ןעמונרַאפ
 טשרמולכ טָאה ,קַאזַָאק עלעדנַײרב טימ טנַאה אב טנַאה ןענגנַאנעג זי

 -עמ-תעב רע טָאה טכַארטעג ןוא ,ַײרעלּפַאלּפ ריא ןיא ךיז טרעהעננַײא

 -עג ןבעל ןַײז ףיוא לָאמ ןטשרע םעד םיא טָאה סָאװ ,"טָאי, ןגעוו הש
 רעד טימ טנעה יד רעטנוא ןעגנַאנעג ןיא "טָאי, רעד ןוא ,"ןיינ, טנָאז

 "ניפעג ,טכַאלעג ןוא םיא רעביא טדערעג טָאה יז .בלַאװש ענָאדַאמירּפ

 טָאה רע ןוא ,ןייצ עסַײװ יד טימ טעשטשילבעג ןוא ןגיוא יד טימ טלק

 ןַײז רָאנ ,ןעצ רעביא טרָאװ ןייש טרעפטנעעג ,טרעה רע יוװ ,טכַאמעג ריז
 רעד ףיוא ןעזענ ךיז טָאה רע ,ןענַאד ןופ טַײװ ןעוועג םיא זיא המשנ
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 :סָאד ךיזי טָאה רע ןוא ,לַאטנעגַאז :סָאוװ/ ,עלָאד- רעבלעז :רעֶד  ןיא ענִיב
 רע ביוא ,ָאקסעלַאפַאר ןסייה טשינ ןעמָאנ ןַײז לָאז, :ןבעגעג טרָאוװ
 | / "ןֿפַאטנענַאז יװ ױזַא ,ןליּפש טשיִנ לָאמַא טעוו

 .ןעמיוהט ןעמונעג ןיוש טָאה תומולחה-לעב רעננוי רעזדנוא ןואי
 ,אקסעלַאפַאר ,רע ױזַא יֹוװ :תומולח עַײנ ןעמולח ,ןדע-ךג םעַײנ ַא ןופ
 סָאװ ,סעלַאר עבלעז יד ,סעלָאר עַײנ ןרידוטש ןאטעג םענ ַא ךיז טָאה

 עלַא ןוא ,טקיצטנַא םיא ןופ טרעוו טלעוו יד ױזַא יו .טליּפש לַאטנענאז
 .יװ ,ןלאטנענַאז רעבירא רע טנַײטש דלַאב טא זַא ,לוק ןייא ןיא ןגָאז

 .ןלַארטסַאג ףיוא רעטַאעט-נרוב ןיא ,ןיוו ןייק ןדַאלעגנַײא טרעוו רע יֹוזַא
 ךַײלג רעטראּפ ןיא טציז ,לָאטנענָאז רעסיורג רעד ,לַאטנענָאז יױזַא יו

 טילפ ,לעּפתנ טרעוװ לַאטנענָאז ױזַא יו .ןליּפש םיא טרעה ןוא עלַא טימ

 ךיוה הדומ ךיז זיא ןוא ןשוק םורַא םיא טּפַאכ ,ענעצס רעד ףיוא ףורַא

 -עג חצנמ ,ןנָאלשעג טָאה םיא זַא ,טלעוו רעצנַאנ רעד רַאפ ?וק ַא ףיוא

 ..ָאקסעלַאפַאר -- טסיטרַא רעננֹוי רעד טָא ןעוו

 יי .קיצעביז ןוא ןייא לטיּפַאק

 טכַאלעג ןבָאה עדייב-

 .ןענַאמצלַאה רעזדנוא רַאפ טכַאנ ערעווש ַא ןעוועג ןיא טכַאנ ענעי

 םיא זיא ץרַאה סָאד .ןרעוו ןפָאלשטנַא טנ אקעג טשינ גנַאֿפ טָאה רע

 ,טרעטנַאלּפעג םיא ךיז ןֿבָאה ןעקנַאדעג .ןייטש ַא יװ ,רעווש ןעוועג
  םעד טימ ןרָאװעג ןיא סָאד סָאװ, :ןעקנַאדעגנ עקיטעמוא ,ערעווש
 ןופ ךיז טעשטַאקעג ןוא טסוהעג ,טכַארטעג ךיז רע טָאה -- ??טַאי
 עקיזָאד יד םעד ןיא ןיא קידלוש --- .,רערעדנַא רעד ףיוא טַײז ןייא

 ,ןיוו ןייק ןעמוקעג ןיא ןעמ טניז ןופ .ןרעװ יז לֵאְז טנערברַאפ ,טָאטש

 א יו ןרָאװעג ענזירּפַאק ;שטנעמ רעדנַא ןא ןרָאװעג ?טַאי, רעד זיא

 0 .."רעכינ סָאװ ןענַאד ןופ ןפיולטנַא ףרַאד עמ ,דיחידןב

 רעד ףיוא ןחמוא ןַא ןפרָאװעג ,ןַאמצלָאה טנקסּפענּפָא טָאה ױזַא
 םיא טָאה טָאטש עכעליירפ ענייש יד .ןשטנעמ עריא טימ ןיוװו טָאטש
 ,םואימ -- ןשטנעמ יד ןוא ;קיטעמוא ,קידכשוח ,לקנוט ןזיוועגסיוא

 טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןוא ,קיטּפַאהקלַאש ןוא שלַאמ
 יו ,רעגרע ליפ טלעטשעגרָאפ םיא ךיז טָאה ,טכַאנ רעקיזַאד רעד ןיא
 ענַײז עלַא .ןַײז טנַאקעג טָאה סע יװ ,רעגרע ליפ ןוא -,ןעוועג זיא סע

 ,ןשטנעמ יד .ךיור ַא יװ ןעגנַאנעצ לָאמַאטימ יז ןענַײז רענעלּפ ענייש

 ךָאב ןיא טריֿפעג סואימ םיא ןבָאה ,טזָאלרַאֿפ ךיז טָאה' רע עכלעוו ףיוא
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 רַאפ ,עטסגרע סָאד .םיפ טימ ןוא טנעה ,טימ ןבענענסיױרַא ןוא ,ןַײרַא

 םיא טָאה ןעמ :ןעשענ זיא ,טַאהעג אדֹומ קידנעטש טָאה רֹע  ןכלעוו
 -וצ ליװ עמ .המשנ ןַײז ףיוא טרעקַאל עמ .ןטַײז עֶלַא ןופ טרענַאלַאב
 ןסַײרסיױורַא ליו עמ .ןגעמראפ ץנַאג ןַײז ןביױרקעװַא ,םיא ַאב ןעמענ

 | /  .ןָאקסעלַאפַאר ןַײז זאנ רעד רעטנוא ןופ םיִא ַאב
 ,ןַאמצלָאה .ךיז טכַארט -- ,"טַאי, ןפיוא ןבעג גנוטכַא ףרַאד עמ, 2
 ?יפֹוצ .,גיֹוא םענופ ?ּפַאצרַאװש סָאד יוװ ,ןטיה םיא ףרַאד עמ --|
 רעוו ?ןריפפיורַא םיא ןָאק סע סָאװ ףיוא רע ,סייוו רעוו ,.סערעטוניטש
 רַאפ סָאװ ןֹוא ?בלַאװש רעד טא טָאה סע ןעקנַאדעג רַאפ סָאװ ,סייוו
 -עירנעה ענַײז רעטסעווש יד ןצרַאה ןיא ךיז ַאב ארט סע תובשחט

 -עדנַײרב רעד טָא ַאב םעזוב ןיא טניִל סע גנַאלש ַא רַאפ סָאװ ןוא ?ַאט

 ,.. !ףלעוו ליפיוזַא ןשיווצ ןייֵלַא שטנג עמ ןייא ..,?קַאזָאק על
 הַא ןַא ךיז טרַאּפש ,טעב ןפַא ףיֹוא ךיז טצעז ןַאמצלָאה ןֹוא = |

 ןגנוי ןַײז וצ ןַא ךיז טפור ןוא סיױוא ךיז טסוה ,ןניובנלע ןקיציּפש ןַײז
 | :טעב א ןגעק טעב ַא טגיל סָאװ ,טנַײרּפ
 ?טספָאלש וד ,ַאקסעפַאּפַאר ---=|

 | ?ןעד זיא סָאװ ,ןיינ ---
 ,קנַאדעג ַא ןלַאפעגנַײא רימ זיא'ס ---
 ?ונייהד ---
 ?טסוה ךיא יו ,טסרעה וד ---
 | ?ונ --

 .ןַײרַא געוו ןיא ןטיירג ךיז ףרַאד עמ .קע ןַא זיא'ס זַא ,דיא ןיימ --- .

 ,,,םולשה וילע עטַאט ןַײמ ּגוו ,ןיחַא ןײגקעװַא ןוא ןדלינ עכעלטע יד פא
 ןענַאמצלַאה ףַא טקוק ,טעב ןפַא ףיֹוא ךיוא ךיז טצעז גקסעפאפאר

 .ןניוא ענעקַארשעגרעביא עסיורג טימ

 ?ץיה ןופ טסדער וד יצ ?העד:רסח יצ ?ענושמ טסיב ---
 ,ןקַארשרעד ױזַא ךיז טָאה ַאקסעלַאפַאר סָאװ ,ןדירפוצ ןזיא ןַאמצלָאה

 :ןטלעש ןוא ןטסוח ןָא טבייה ,ךיז רע טֿכַאלעצ

 ,ּפָאק סקַאּפושטש טקנערק ראי ?יפ יוזַא !טסיב וד סָאװ עלערַאנ -- |

 ןגעקַא טָאלג סָאד סעומש ךיא ,ןבעל ,םשה-הצרי-םא ,ךָאנ לעוװ ךיא ?פיוו
 טימ דנַאל ןטסיוו םענופ ענַײמ עמַאמ יד ןבַײרשסױרַא ןכער דיא ,ןענירעֶד

 | ,ןטסוה רעקיצניוװ ךיא לעוװ רעמָאט ,לרעטסעווש ןַײמ
 סיוא ךיז טיירד ,ּפָא טמעטָא ,גנַאל ףַא ךיז טסוהרַאפ ןַאמצלָאה ןוא

 ,םיא ךיז טמולח סע ןוא .ןפַאלשטנַא טרעוו ןוא טנַאװ רעד וצ םינּפ ןטיפ

 ףֵַא םורַא טריצַאּפש רע .גרעבמעל ןיא רָאנ ,ןיוו ןיא טשינ זיא רע זַא
 -מעל ןופ רָאטקעריד םעד ןטַײװרעהנופ טעזרעד ןוא עסַארטשי-ניוװדול- לרַאק

 ךַײלג ,טנַאה ַאב טנַאה "טַאי, ןטימ ןייג ,לצעג ןב לצעג ,רעטַאעט רעגרעב

 טוט .קֹוק א טימ ןַײז הכזמ ןליפַא םיִא סָאד ןְלאז ייֵז ןוא ,םיא .ַײְברַאפ
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 טוט רע ןוא ,טרָא םענופ ףיוא גָארט ַא ןוא ןערב ַא ןוא טָארב ַא םיא סָאד

 טרעה רע ?סָאװ רעוו "!ָאקסעלַאפַאר, ;ל?ליטש רעורפ ,"טַאי, םעד ףור ַא

 ןוא רעכעה ץלַא ,רעטַײװ סָאװ ..,"!ָאקסעל--ַאפַאר, ;לָאמַאכָאנ !טשינ

 ןליפַא ךיז ליוו רענעי ,,,"!!ָאק---סעל---ַאפ---ַאר ...!ָאקסעלַאפַאר , :רעכעה

 -צלָאה ןיוש זיא רעמ ...!טשינרָאג םיא ןעק רע יװ ךַײלנ ,ןקוקמורַא טשינ

 ןצַאלּפ ןָאק קיטייוװצרַאה ַאזַא ןופ ,ןטלַאהוצסיוא דנַאטשמיא טשינ ןַאמ
 טעוװ רע ,ןַײז טעװ ,ןַײז טעווס סָאװ !ע, ,ןשטנעמ ןטסעב םַאב לַאג יד
 םענ 8 םיא טעוו ,לקעלפ ןב לקָאי םעד טָא וצ ,רזממ םעד טָא וצ ןייגוצ
 טימ ןוא ,טנַאה ןייא טימ קרַאק ןשיריזח ןַײז רַאפ ןטניה ןֹופ םעטּפַאר ןַאט

 סעקסיּפ יד רעביא עילַאמכ ַא ןעגנַאלרעד םיא רע טעװ טנַאה רערעדנַא רעד

 ,"!ךַארערַאט-דַארט -- ױזַא טָא ,ַײרד---ייווצ---פנייא

 ןוא רעגעלעג ןַײז ןופ ּפָארַא ַאקסעלַאּפַאר טגנירּפש רעטױט-בלַאה ַא
 סָאד :דליב ןימ ַאזַא ךיז רַאפ טעזרעד ןוא טעב סנַאמצלַאה וצ וצ טפיול

 יד טימ דרע רעד ףַא טניל ,סנּפָאקוצ ןענַאמצלַאה ַאב סָאװ ,לשיטטכאנ

 טלציּפעצ ַא ,רעסַאװ ןיפַארַאק ענעכַארבעצ ַא טימ םענייניא ,ףױרַא סיפ

 רענייז רעד ןוא ,רעטכַײל םענעגיובעגסיוא ןַא ,ןטרעקעגרעביא ןַא ,זָאלג

 גנַאלפ טשינ טשרע טָאה רע סָאװ -- ,רענייז רענעדלָאג סנַאמצלָאה --

 -ַאקס ַא םינורה יד ןשיװצ ךיוא טגיל --- ,ןיוו ןיא ָאד טא ךיז טפיוקעג

 ,רעטעשטעל
 -צלָאה ַאב ןָאטעג נערפ וַא ַאקסעלַאפַאר טָאה -- ?ןעשעג זיא סָאוװ ---

 | .ןענַאמ
 -ַאר ףַא ןגיוא עקידנעשזדנַאלב טימ ןַאמצלָאה טקוק רעטלמוטעצ ַא

 ןֵפֵא ןוא ,רעטכעלעג רַאפ ןטלַאהנַײא ךיז ןָאק רע םיוק סָאװ ,ןָאקסעלַאפ !
 .טכַאמעגנָא ַאד טָאה רע סָאװ ,ןברוח

 ךיז רע טָאה ,םולח ַא יו רעמ טשינ זיא םולח רעד סָאװ ,ןדירפוצ

 ;ןיא רעגַײטש ןַײז יו ,דעליירפ טנַײרפ ןגנוי ןַײז וצ ןפורעגנַא

 עצרַאװש עכלעוו יצ ,טמולחעג רימ דיז ןבָאה םינלזג זַא ,םינּפַא ---
 !טכַאנ עקיטנַײה ןעמוק רימ ףַא לָאז ערעילַאכ ַַא !ןדָאש ?פיוו ,רָאנ עז ?רָאז

 ןסָאשעגסיוא ןבָאה ןוא ןטַײז יד ַאב טּפַאכעג ךיז ייז ןבָאה עדייב ןוא

 ױזַא ,טכַאלעג קרַאטש .,טכַאלעג ייז ןבָאה גנַאל-גנַאל ,רעטכעלעג ַא טימ
 טנַאװ רעד ןיא טּפַאלקעגנָא ייז טָאה עמ זיב ,טכַאלעג ייז ןבָאה קרַאטש

 .ןכַאל ןרעהפיוא ןלָאז ייז ,רדח ןטייווצ ןופ

 .ךַײלג ןעוועג זיא רעטכעלעג סנדייב טשינ רָאנ ,טכַאלעג ןבָאה עדייב = = |
 רערעדנַא רעד ןוא .ןצרַאה ןצנַאג םענופ ,קַאמשענ טכַאלעג טָאה רענייא

 ,ןיינפ :השעמ-תעב ךיז טכַארטעג .ןנעוו אצוי ןופ טשינ רעמ טכַאלעג טָאה
 ,טכַאל רע סָאװ ,ןכַאל סָאד וליפַא ...ןזעוועג סָאװ ,?טַאי, רעד טשינ זיא'ם

 ,יםיא ףָא ןבֶעַנ גנֹוַטְכַא ףרַאד עמ ...זזֵעווֲעֶג סָאװ ,סָאד ָטֶׁשיִנ ךיוא זיִא
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 ןםיולטנַא ףרַאד עמ ,,,לרעטסעווש ןטימ עמַאמ יד ןבַײרשסיױוא ףרַאד עמ

 ,,,טססאו רעפעפ רעצרַאוװש רעד וו ,ןיוו ןופ

 קיצעביז ןוא ייווצ לטיּפַאק

 יגנודליב טימ שטנעמ ַא,

 ,ןַאמצלָאה, עּפורט רעד ןופ טסיטרַא רעטעדליבעג רעקיצנייא רעה

 סָאװ ,רעד ,לגרָאג ינעב ,רעלפוס רעד ןעוועג זיא ",ּפמָאק טע בלַאוװש

 ,רעטַאעט רעגרעבמעל םענופ ךיז וצ טרַאנענרעבירַא םיא טָאה ןַאמצלָאח

 "ייק ןַא ,טמירַאב לָאמנייא טשינ ךיז טָאה לצענ ןב ?צענ רָאטקעריד רעד

 -רַאפ ,זיא רעלפוס ןַײז םעהָאװ .רע יוװ ,רעלפוס אזַא טשינ טנַאמרַאפ רענ

 לַײװ .אמעט יאהמ עקַאט ןוא ,"גנודליב טימ שטנעמ ַא , ,ךימ ריא טייטש

 -יא ןַאמצלָאה רעזדנוא םיא סָאד טָאה ,"גנודליב טימ שטנעמ ַא, ןיא רע

 טָאה ןַאמצלָאה ,ךיז וצ "טעילאמכענרעבירַא, ענַאדַאמירּפ רעד טימ םעניינ
 עכלעוו ףַא ,טשינ ןיילַא סייוו ךיא, ;ןיילא ךיז רַאפ טרעפטנערַאפ יו ךיז

 רע ןיא קוק ןפַא סָאװ ,שפנ ןימ אזא ןבָאה ךיא ףרַאדַאב רָאי עצרַאוװש

 "ַאמעטַאװ רעד םיא טּפַאכ ,טשינרַאנ רָאנ ,רעלעה ַא יו ,טרעוו טשינ רעמ/
 .. ןענידרַאפ דימת טיורב לקיטש ןַײז טעוװ "גנודליב טימ שטנעמ ַא, ,רעב

 םעד טָא רַאפ ריא טלָאװ קוק ןפא ,טכערעגנ ןעוועג זיא ןַאמצלאה
 -סיוא ןַא ,רערַאד א ,רוחב רעצראווש ַא :ןבעג טשינ ךיוא דעלעה ןייק שפני

 טימ ןוא ןדלַאה םעניד ַא טימ ,"דנאלגזָאנ ןופ זָאנ א, טימ ,רעטנקירטעג
 ןוא ּפָארַא ּפָאנק רעד טייג ,טדער רע זַא סָאװ ,לגרָאנ ןיא ּפָאנק ןסיורנ ַא
 טערַאבענּפָא ןַא טימ ,ןסילשענּפָאןסירעגּפָא ,טנניפש רע יוװ ךַײלג ,ףיורא
 רָאה יד רע טלָאװ .ייה טימ ןנָאװ ַא -- טָאק ןֿפַא ראה ןוא ,?שוילעּפַאק

 ךָאנ טלָאװ ,גָאט ןדעי טמעקרַאפ ױזַא שטָאכ רעדָא ,סעּפע טימ טרימשעג
 סָאװ ,שטנעמ אזַא טשינ רעלפוס דעזדנוא רעבָא זיא ,ןדַײלרעד וצ ןעוועג

 טָאה "גנודליב טימ שטנעמ ַא, .ןטייקשירַאנ עכלעזא טימ ןבענּפָא ךיז לאז
 לחומ ןיוש םיא ןעמ ףרַאדַאב ,יױזַא דלַאביװ .ןַאט וצ סָאװ שרעדנַא סעּפע

 סָאװ ,סּפינש םענדָאמ ַא טימ רענלַאק ןקיטיוק א טגַארט רע סָאװ ,ןַײז

 ןפַאשַאב ןיא רע תעב ,ןעזענסיוא רע טָאה יוזא יוו ,ןפערט וצ רעווש זיא'ס
 ,םענייאניא ןעמענ טעוװ ריא ןזַא ,גנידצלַא סָאד ,טלעװ רעד ףַא ןרָאװעג

 טָאה ןַאמצלָאה סָאװ ,שינעעזרַאפ סָאד ןלעטשרַאפ טכַײל ךיז ריא טעוו

 זיא'ס זַא -- ,ןגיוא יד רעטנוא ,ךיז טײטשרַאּפ --- ,טגָאזעג דלאב םיא ףָא

 -גקוק טשינ ןוא .ןסעוצפיוא טיורב לקיטש ַא לזמילש םעד טָא רַאפ סואימ

 ןָאמצלָאה םיא טָאה ,"גָנודְליִב טימ שטנעמ ַא א זיִא רֶע סָאו ,ףיורעד קיד
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 םעדכַאנ ,"לזמילש, -- רעירפ :ןעמַאנ םעַײנ ַא טימ ּפֵאֵמ עֶלַא טְניוְרְקעֶג
 | ..,"למעל-ינוק, רָאג --- םעדכַאנ ,"שינעפעשַאב, --

 רעמ ,טעדליבעג זיא שטנעמ רעד רעמ סָאװ זַא ,לל2 ַא זיא סָאד
 טשינ רעלפוס רעזדנוא ךיז טָאה ,םינּפַא ,רַאפרעד .ךיז אב רע ןיא טסָארּפ

 ןוא רעדנוזַאב ןדעי ןופ ןפַאש ךיז טזַאלעג טָאה ןוא טקידיילַאב ןענופענ

 טטײטשרַאפ ,ןעגנַאגעג ןיא ןַאמצלָאה ,ךרּפ תדובע ?כ ןענַאמצלָאה ןָאטעג

 טנזיוט יו טעדליבעג ןַײז געמ רע ,שטנעמ ַא זַא ,גנַאג םעד טימ ,ךימ ריא

 לקיטש סָאד רע ףרַאד ,טיורב טסע ןוא םענעי ַאב רע זיא םיוק רָאנ ,תוחור

 יַאט א טשינ ןעד זיא ,עקַאט ךַאמצָאה ,ןיילַא רע יַאמל , ,ןענידרַאפ טיורב

 טנַײה טשינ ,לָאמַא ןייטשנַא טנעמעג םיא טָאה ןנעוװטסעדנופ ?דניק א סנט

 יד ןצוּפ ןוא תוכמ ןסע ,חור ַא יו רעווערַאה ,ַײרד רַאפ ןטעברַא ,טכַאדעג

 זיא רע ּווז ,ןרעוו טרָאד רע לָאז ורכזו ומש חמי ,ןקַאּפושטש ַאב לוויטש

 פ ..!ץעגרע |
 -נוא ןוא ,ןצרַאה ןיא ךיז ַאב ןַאמצלַאה טרעפטנעראפ ךיז טָאה ױזַא

 םעד זנַארטעג טָאה ,"גנודליב טימ שטנעמ , רעד ,רעלפוס רעמערַא רעזד

 ןַײק םענייק רַאפ ,ךיז טנַאלקַאב טשינ לָאמנייק ,טייחרעליטש תולנ ןופ ךָאי !

 .ןַײז וצ ױזַא ףרַאד סע יוװ ךַײלנ ,טרעקענרעביא טשינ גנוצ !

 ןיא ןרעטש ןַײז ,לזמ ןַײז ,טַײצ ןַײז רעבָא ךיז טָאה שטנעמ רעדעו =

 ,"גנודליב טימ ןשטנעמ, רעזדנוא ףַא ךיוא טַײצ ַא ןעמוקעג זיא סע ,למיח|

 לָאמַאטימ לָאז רע ןוא ,ןענַײש ןבייהנַא םיא םעצולּפ לָאז ןרעטש ןַײז זַא

 לַאּפיצנירּפ ןַײז ַאב וליּפַא ןוא ,ןניוא יד ןיא ןעמעלַא אב ןרעוו ןביוהרעד !

 .ןַאמצלָאה

 בלאווש ,ןַאמצלַאה ,עּפורט יד ןעוו ,טַײצ רענעי ןיא ןעוועג זיא סָאד

 טזַאלענקעװַא דיז טָאה ןוא "ןיוו עטסיוו, סָאד טזָאלרַאפ טָאה ",ּפמָאק .טע !

 יַאלעמ ,ןטערעּפָא :טינש ןטלַא ןפַא ?רעטַאעט ןליּפש, טלעוו רעד רעביא

 -עג טָאה טָאג יוװ ױזַא, -- ,קיטש ענעשארדעגסיוא עווָאברַאקס ,ןעמארד

 ,?ןטָאב
 -ַאפַאר ֹוצ ןעמוקעג ןיא'ס ,עיציטעּפער ַא ףַא לָאמנייא ,םויח יהיו

 "ביל רעטשרע רעד אטשינ ,ונניא דליהו --- ,ןטערטפיוא לָאז רע ,ןָאקסעל

 .ייוצ םיא טכֹוז עמ ,העש א םיא טכוז עמ ?רוחב רעד זיא ּוװװ .רעבָאה

 ."גנודליב טימ שטנעמ , רעד ,רעלפוס רעד טשינ ,ָאקסעלַאפַאר טשינ ָאטשינ

 עיסקעלּפָאּפַא ןייק ןעמוקַאב טשינ טלָאמעד טָאה ןַאמצלַאה ױזַא יו

 ,ועננַאנעגרעביא םיא ןיא םדה חוכ רעד ,םימשה ןמ סנ ַא עקַאט זיא --

 ענייא ,ןטייקכעלגעמ יײלרעלַא ןטכַארטרעביא ןעמונעג ןיוש טָאה רע ןוא|

 טרעהעג טָאה רע סָאװ ,"ןיינ; םעד ךָאנ ,רערעדנַא רעד ןופ רעכעלקערש

 ךעלנעמ גנידצלַא ןַאק ,רעטַאעט-גרוב רעניוו םעניא טלָאמעד "טאי , םענופ

 "עג ּפַאכ ַא םיא טָאה סע ןוא ,ןַאמצלָאה טכַארטעג ךיז טָאה ױזַא יז

 םַאדַאמ יד ,רעזַײה יװ רעכעח ןפרַאװ ןביוהטננָא ךיז ,םִאָרק רעד.
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 .ךיז טָאה סָאוװו ,זָאנ ְךעֶסיִציּפש ןַײז רַאפ ןקַארשרעד דיז טָאה קַאינרעשט
 רב ַא אב יוװ ,םינּפ םענעלַאפעגנַײא ןרעביא ןגיוצעגסיוא ענדָאמ סעֿפע

 -ןשַאלעגפיױא לָאמַאטימ ןענַײז סָאװ ,ןגיוא עקיציּפש ענַײז רַאפ ןוא ,ןנימ
 ,ןטעב ,ץרַאה סָאה ןדִיירסיוא  ,םורַא ןעװעקדַאּפ ןעמונעג יז טָאה .ןרָאװעג

 ןופ סערּפמָאק ַא ןכַאמ םיא יז טעוו ,עקשטעלַײוװ ַא ףַא ןגיילוצ ךיז לָאז רע
 -רַאפ טעװ יז זַא ,סערּפמָאק ַא םיא ןופ טָאהענ יז טָאה ,רעטַאװ טימ קיסע

 רע טָאה סָאד -- ליֹומ ןֿפַא ןעמוקענ םיא זיא/ס סָאװ .רעדניק-סדניק ןנאז
 יד ןּפוטש לָאז יז ,יז טעב רעוו ,טנערפעג רָאנ יז טָאה רע .טנַאזעג ריא

 עלעדנַײרב ,ןפורעגנָא יז טָאה רע ןוא ?טשינ ףרַאד עמ נו .,וצניהא-.גנוצ

 עכלעזא ךָאנ ןוא ?ַאּפעזַאמ , ,"הנבל עבלַאה, ,"םינּפ רעקיטכיל , ,?קַאזָאק
 ןיוש טַײצ עטצעל יד זיא קַאינרעשט םַאדַאמ יד עכלעוו וצ ,ןעמענ עניוש
 .--עגנ יז טָאה סָאװ םערָאװ .ןגַײװש ןוא ןרעה וצ םיא ןופ ןרָאוװעג טניווועג

 -רַאפ ךעבענ ןענַײז סָאװ ,ןעיורפ עמערַא ערעדנַא עלַא יוװ רעמ ןָאט טנַאק
 .--רעד ,,,ליטש ןַײז זָאְל ןוא -- ןגיוא יד סיוא טשיוװ עמ ?המשנ ַא ןָא טביל

 טָאה ןדאש רעד ,בוט ?זמ, ;הרושכ א טימ ןפיול וצ ןעמוקעג ןעמ ןזיא לַײוװ

 ,ערייב ךיז ןבָאה אינסכַא רעד הַא; -- ??1װ ?וװ --- ?.!טכוזענּפָא ריז
 טנעייל עמ ןוא רדח רעדנוזַאב א ןיא ןבילקרַאפ ,רעלפוס ןטימ ָאקסעֿפאפַאו

 | ."לביב ַא

 םיוק ןיא ןוא לקעטש ןטימ רעדניליצ םעד טּפַאכעג טָאה ןַאמצלָאה

 -עמ יד ןיא סאו :;טעּפַאסרַאפ ,סַאלב ןפיול ֹוצ ןעמוקעג רעקידעבעל ַא
 ,.."!רצוא ןַא ןענופעג ,ןענופענ, -- "?הש

 טשוק ןוא םיא טזדלַאה ,ןענַאמצלָאה םורַא טּפַאכ ַאקסעלַאפַאר ןוא =
 :םענענושמ ַא יװ ןָא םיא טקוק ןַאמצלָאה "!רצוא ןַא !רצוא ןַא, :םיא
 עבלעז סָאד ,"ַאטסָאקַא לַאירוא, --- ??ןשקָאל ערעסַאו +רצוא רעסַאוװ,
  -עג ,ןיוו ןיא ןלַאטנענַאז ןסיורג םעד ןליּפש ןעזעג ןבָאה ייז סָאוװו ,קיטש
 ,ןֹושָל רעזדנוא ןיא טרָאװ ןיא טרָאװ טצעזרעביא רעלפופ םַאב ךיז טניפ
 ערעדנַא ןייק ָאקסעלַאפַאר טשינ ןיוש טֿפיּפש רעמ ,קע ןַא !שידִיי ןיא
 -אלעמ סיוא ,ןטערעּפָא טיֹוא ,קע ןַא ,?ַאטסָאקא לשרוא, ץוח ַא  ,עלָאר
 ,..!סיוא ,סיוא ,ליּפשי-םירוּפ סיוא ,סעמַארד

 ,לקעטש ןטימ ןוא רעדניליצ ןטימ ןענַאטשעג זיא ןַאמצלַאה יוז יױזַא
 טיא טָאה סע ןוא ,?קנעב ןכָארבעצ ַא הַא טזָאלעגּפַארַא ךיז רע טָאה ױזַא

 אפ טָאװ ?דעטרעוו ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ, ;סייווש רעטלַאק ַא ןגָאלשַאב
 .טסייה סָאװ ןוא ?ןרָאװעג ?טַאי, םעד ַאב ןושל ַא רַאפ סָאװ ?ךַארּפש ַא
 .,ןַאמצלאה ,רע זיא ּוװ ןוא ?סעטערעּפָא ןייק רעמ ןליּפש טשינ טעוו רע ---
 'ןַײז טעו סָאװ ןוא ?טשינ חעד ןייק ךָאנ ןיוש טָאה רע ?רָאטקעריד רעד

 "סאו ?ןשימַא ?ןטָאנ ?סעסעיּפ ?ןלָאר ?םישובלמ ?סעיצַאראקעד יד טיט
 ...14?טלעװ קע ?ָאד ךיז םוט
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 ףֵא רעלפוס םעד ןסַײרעצ טלָאמעד ןעוועג טיירג זיא ןַאמצלָאה ןוא

 טימ שטנעמ א, -- ּפָאק ןַײז ףַא שינעקישנָא ןימ אזא ריד .אנ ,ןעייווצ

 | | יי !"גנודליב
 יי =

 קיצעביז ןוא ַיירד לטיּפַאק

 רעטוּפ יד טסע ץַאק עכלעוו

 .?ַאטסָאקַא לאירוא, :הרדספ ַא ןעננַאגעגקעװַא זיא ןָא טלָאמעד ןומ

 טע בלַאװש ןַאמצלָאה, עּפורט יד טָאטש ַא רַאפ סָאװ ןיא ,םוטעמוא

 ןעגנולעטשראפ ַײרד-ייוװצ עטשרע יד ךָאנ ןעמ טָאה ,ןעמוקעג זיא ".ּפמָאק

 ,לָאמנייא טריפעגפיוא עסעיּפ ידי ןעמ טָאה ןוא ,"?ַאטסָאקַא לַאירוא, ןבעגעג

 -רע ערעדנַא ןיא ,לָאמַאכאנ ןוא לָאמַאכַאנ ןריפפיוא יז טזומעג ןעמ טָאה

 עקיזַאד יד רָאנ ,עטערעּפָא םוש ןייק הליחתכל טרעדָאפעג ןעמ טָאה רעט

 ףלעוצ טליּפשעגּפָא טָאה עינַאּפמָאק יד גו ,זירַאּפ ןיא ,ֿ?שמל .עסעיּפ

 רעסיוא ,טריפעגפיוא טשינ עסעיּפ ערעדנַא ןייק ןעמ טָאה ,ןעלקַאטקעּפס

 !הלפאו ךשוח ,טגָאז ןַאמצלָאה יװ ,ןעוועג זיא'ס ןוא ."ַאטסָאקַא לאירוא,

 "יא ןעמ טָאה ױזַא --- רעטעלב יד ּףַא ,רעטַאעט סָאד ןגָארטעצ טָאה עמ

 עֶלַא וצ ןָאקסעלַאפַאר טכַײלגרַאפ ןעמ טָאה --- ןענַאמצלָאה ןבעגעגרעב

 םעד ןגַײטשרעבירַא טעוװ רע זַא ,טנַאזעג תואיבנ ןוא סרעליּפש עטסערג

 .טלעוו רעד ןיא סנרעטש עקידנצנעלג עטמירַאב עֶלַא טימ לַאטנענַאז ןסיורג

 -נעל יװ רעבערג ןרָאװעג ,ןלָאװקענ ןַאמצלַאה רעזדנוא טָאה יאדווא

 יד רַאפ ןפָארטש טשינ לָאז טָאנ ,עטַאמש ַאזַא סָאװ ,תחנ ןבילקענ ןוא רעג

 טלעג ?יפוזַא ןַײרַא טגנערב ,"ַאטסָאקַא לאירוא, קיטש סָאד טָא יוװ ,דייר

 םעד ןיא ַאטשינ זיא'ס שטָאכ ,עטערעּפָא עטסנעש יד יװ ,עסַאק רעד ןיא

 אי .ןטעלּפוק עכעליירפ ןייק טשינ ,גנַאזעג ןייק טשינ ,ץנעט ןייק טשינ

 "יארו-הניאצ .רָאי עצרַאװש ידלַא וצ ,עטרעקרַאפ א ,ןרָאװעג טלעוו ענדָאמ

 -סָאקַא יו רענעגושמ רעבלַאה ַא ,ןטעלּפוק ןופ רעסעב ייז ַאב זיא רסומ-הנ

 טנַײה !ענַאדַאמירּפ רעטסנעש רעד ןופ רעביל ייז אכ זיא עניב רעד ףַא אט

 ...ןבעל םוצ יבַא ,קַאזָאק ַא ןופ ןַײז זָאל :השעמ ענעגייא יד ריוא רָאנ .,,!יינ

 -סיוא טָאה סָאװ ,רעלפוס םעד ?זמילש םעד ףא ןעמוק לאז טנוזענ ַא

 ,"גנודליב טימ שטנעמ ַא, טסעומש עמ זַא .לביב עקיזָאד סָאד טצַארקעג

 ,ןעז ,גוצנַא ןטלַא ןַא ןעקנעש םיא ףרַאד עמ .ךַײש טשינ ךָאד זיא ,ַאכ-ַאב

 -ַאט ןוא ,םּפינש םעַײנ ַא טימ רענלַאק ןסַײװ 8 ןָאטנַא לָאז למעל-ינוק רעד

 םעז רע -- ךיוא רַאה יד ?סיב ַא ןרעשרעטנוא םיא סנעוונייא ןיא עק

 ...!תוחֹור ידְלַא וצ ,קַאיד רעקידלטעשטניילק ַא יװ ,סיוא ןיוש

 ןַײז טרעכעהעג רעלפופ םעד ןוא טגָאזעג ןַאמצלַאה ךיז טָאה ױזַא
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 םיא ןפור טרעהעגפיוא ןוא דובכ ןטנידרַאֿפ ןַײז םיא ןבענענּפָא ,טלַאהעג

 זַאע .ןעמענ עכלעזַא ךָאנ ןוא "?מעל-יגוק , ,"שינעפעשַאב , ,"לזמילש?

 ךיז טָאה ןוא טגָאזעג ןאמצלָאה טָאה -- ,'םעזעב א טסיש ,ליוװ טָאנ
 רעד םלעהליו השעמ ,קידנסַאשט ףיֹורַא סעצנַאװ עקיציּפש יד טיירדענ

 -ענסיױרַא ,סענעשעק יד ןיא טנעה יד ןעננאנעגמורַא רעדָא ,רעטייווצ

 -עג ןוא טסעו רעסַײװ רעד ףיוא טיײקטלּפָאד ענעדלָאג יד טלעטש

 ןטַאנעצעמ ןַא טריפענטיוא םיא טָאה ,אוח-דודב ,רע, סָאװ טָאנ טקנאד
 עֶלַא ןטרָאד עלקה-ףכ ןיינ ךַײא ייז ןזָאפ ,;טסיטרַא עטמירַאב ןַא ןוא

 ... ורכוו ומש חמי ,ןקאפושטש טימ םענייאניא
 ,עטסָאבעלַאב א :ןענַאמצלאה רעזדנוא טלעטעג טָאה רָאנ ךאז ןייא

 רָאנ ןוא .ךיוא עטסַאבעלַאב ַא טאהעג רע טָאה ליוװ עמ זַא ,טסייה סָאד

 ,קַאינרעשט םַאדַאמ יד זיא טָאד ,וצרעד עטסיזמוא ןַא

 ןדעי טיהעגּפָא ,טייקשיטאבעלַאב עצנאג יד טריפעג םיא טָאה יז

 ,טנוה א יװ ,ַײרטעג םיא ןעוועג ,בוטש ןיא ןבענענ גנוטכא ,ןשַארג
 טכַאקעג לָאמַא .םעצּפַאק יד םיא טעשזרעמרַאט ,שעוו יד םיא טכירראפ

 לָאז רע -- ?םלנַאמלנַאג" םיא טכאמעג לָאמ 6 ןוא ?עקנַאיַארט , םיא

 יקַא חרבח זַא ,טַײװ יױזַא ןטלַאחעג ןיוש טָאה סע .ןטסוה טשינ ױזַא

 -רעשט םַאדַאמ, ןפור ֹוצ טרעהענפיוא ןניוא יד רעטנוא ןבָאה ןרָאיט

 ,קילג ַא ,"ךַאמצַאה םַאדַאמ, -- רָאנ ,/קַאזַָאק עלעדנַײרב, ןוא קַאינ

 -עג רע טלָאװ ,טשינַא .טסנוװענ טשינ ןופרעד טָאה ןַאמצלָאה סָאװ

 ןַײז ךַאנ טקנעדעג עמ סָאװ ,סנטשהע :שפנ-תמנע עקידנעייוצ טאה
 "יש ןסואימ ַאזַא םיא טדער עמ סָאװ ,סנטייווצ ןוא ,ןעמָאנ ןסילָאמַא

 א ליװ ןַאמצלָאה ,ךודיש רעדנַא ןַא ףיוא ןלעב ַא ןיא ןַאמצלָאה .,דוד

 יו ,לנורתא רעריפערָאק ַאזַא ,לשמל טָא, .ענייש ַא אקווד ןוא ,?דיימ

 סָאד ןיא סָאװו טימ ?טשינ סָאװרַאפ ,אטעירנעה ענַאדַאמירּפ יד טָא

 זַא ,ןייֵש רעבָא יז זיא ,המכח אזא טשינ יז ןיא רעמָאמ ?ךַײלנ טשינ

 ,קידעבעל וצ ?סיב א זיא יז -- ןורפח רעד .קעװַא םיא טּפַאכ חור רעד
 רַאֿפ ,רעטציא רָאנ זיא'ס ,טע .,,דומע םַאב ןוח א יװ ,ךיז טיירד
 -- !עה-עהע -- לרעגניפ סָאד ןָאטנָא רָאנ ריא רע ןַאל .הרות-זתמ
 טָאנ יו ,ץרארד תוכלה ןרידוטש ,קלב ןענרעל רךיא טיפס רע טעו

 ....ןטאבעג טָאה

 "צלָאה דיז טָאה -- נָאטַאב תבש א ןעוועג זיא סָאד -- לָאמנייא

 ןביוהעגנָא ללכב רע טָאה טַײצ עטצעל יד .טנַארט השעמ ןָאטעננַא ןַאמ
 ןבָאה -- הרינּפ רעד ֹוצ יו טדיילקעגסיוא,א .ןעוועטנַארפ וצ קרַאטש

 ,טריזארענמורַא ךיז טָאה רע ,ןרָאטקַא הרבח יד םיא ףיוא טנַאזעג
 סָאד ןעמונעג ,ןעמופרַאּפ טימ ןסָאנַאב ,ףיֹורַא סעצנַאװ יד טיידדראפ

 א ןייג םיא טימ לָאז יז ,ענַאדַאמירּפ רעד טניילעגרַאֿפ ןוא עלעקעמש
 טָאה ןוא ּפָארַא ייב ןביוא ןופ טכארטאב םוא יז טָאה ,ןרוצַאּפש ?סיב
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 ,םיא ךָאנ ןעקנעברַאפ ךיז טעװ יז זַא, ;ןטיוט ַא יװ טגַאזעגּפָא םיא
 משענּפָא ןַא יװ ןבילבעג ןיא ןַאמצלָאה ..,"ןֿפור ןקיש םיא יז טעוװ !
 יי .ןּפיל יד טשיװענּפָא טָאה ןֹוא רענעס |

 טושֿפ ךערּפשעג ַא טריפרַאפ ריא טימ רע טָאה לָאמ ערעדנַא סָאד
 -םיוא לָאז יז ,טנַאזעג ריא רע טָאה ,טַײצ ןיוש .ןבָאה הנותח ןנעוו

 -נעה םיא טָאה ...תילכת ןגעװ ןָאט טכַארט ַא ,אפ-ופדיפ ןעגנירּפש ןרעה -
 ּפִא טרעפטנע ןעמ יו טשינ ,בָארג רעייז וליפַא טרעפטנעענּפָא ַאטעיר

 ּפָאק רעד ןרַאד םיא לָאז יאמל, :טנַאזעג םיא טָאה יז ,רָאטקעריד ַא

 ןַײז ןבָאה ןעניז ןיא טשינ רעסעב רע לָאז סָאװרַאֿפ ?םענעי רַאפ |

 -צלָאה טָאה םַארג םעד .,,'?זָארג ריא ףיוא טסקַאװ סָאװ ,זָאנ ענעגייא
 טסייו ןענַאװ ןֹופ ;:ריא ַאב ןבענעג נערפ ַא ןוא ןעננולשענּפָארַא ןַאמ
 א ןכיג ןיא רע טנכער רשפאו ?ךיז ןעניז ןיא טשינ טָאה רע זַא ,יז

 -ענ קידהּפצוח א טימ םיא יז טָאה -- ?תמאב עקַאט, -- ?ןרעוו ןתח
 ורַאֹפ .,אכ-ַאכיַאכ ,לשמ7 ,ןעמעוו רַאפ -- ,טגערפעגרעביא לרעטכעל

 ....?תומה ךאלמ

 ןיא רעוו ,ןשרָאפסיױוא ,ןקוקכָאנ ןעמונעג טָאה ןַאמצלָאה רעזדנוא

 ןפיוא ןגָאלשענפיױרַא ךיז טָאה רע ןזיב ?נרטקמ ןטש רעד ייז ןשיוװצ אד
 םיאו טָאה יז .ףליהוצ ןעמוקעג םיא ןיא קַאזָאק עלעדנַײרב .געוו ןטכער |

 וז טָאה ,ןגיוא יד ביוא, ,רַאנ רעסיורג א זיא רע זַא ,חומ םעד טנפעעג
 ףרַאד ,טנרָאפ ןופ רָאנ ,ןטניה ןופ טשינ םיא ַאב ןענַײז ,טגָאזעג םיא

 | ,.."רעטוּפ יד טסע'ס ץַאק רעסָאוװ ,ןעז ןיילַא ױע'
 טליקעג ?לסיב ַא שטָאכ קאינרעשט םַאדַאמ יד ךיז טָאה טימרעד

 יד רַאפ ןוא ,ןפָאלשרעד טשינ ןיא יז סָאװ ,טכענ יד רַאפ ץרַאה סָאד

 ארומ טשינ ןיוש טָאה קַאזַאק עלעדנַײרב ,ןסָאנרַאפ טָאה יז סָאװ ,ןרערט }
 זַא ,נָאט רעד יו רָאלק ןעוועג זיא ריא אב ,םענייק רַאפ רעמ טָאהעגנ |
 ,ךַאז עקיטרַאפ ַא זיא ןַאקסעלַאּפַאר טימ ענָאדַאמירּפ רעד ןופ דודיש רעד
 -עד ןוא .ןצעזסיוא ןומ רעטָאלב רעד --- ןגרָאמ ןיא טנַײה טשינ סָאװ

 .ןדייר וצ סָאװ ָאטשינ רָאנ זיא'ס .רעריא ןַאמצלאה ךראנרעב זיא טלָאמ |

 קיצעביז ןוא ריפ לטיּפַאק

 טסעג טָאה ןַאמצלָאה

 ענַאדַאמירֿפ רעד ןשיװצ זַא ,שינערעהֹוצנָא טקַאזָאק עפעדנַײרב 7
 רעזדנוא רַאפ זיא ,ןַאמָאד ַא ּפָא ךיז טליֿפש ָאקסעלַאפַאר ווא .בלַאווש
 ,םעד רעסִיוא םערָאװ .ּפָאק ןרעביא ץלָאה טַײש ַא יו ןעוועג ןענַאמצלאח }
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 ,"לנורתא רעדיפערַאק, ַאזַא ןגרַאמירפ םענייש ַא ןיא טרילרַאפ רע סָאוו

 לח עטסדנצנעלג עטסעב ענַײז ןופ םענייא ןגָאלשעצ םיא סָאד טאה
 ןכלעוו ףיוא ,ןַאלּפ ןקיטרַאסיורג ןקיטכיוו א רעייז םיא ןרעטשעצ ,תומ
 .ןינב ןצנַאג ַא טיובעג טָאה רֹע

 -ניא םעצולּפ םיא ַאב ןרָאװעג ןריובעג ןיא ןַאלּפ רעקיזָאד רעד
 ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,ווירב ַא ךרוד ןגרַאמירפ םענייש ַא ןיא לָאפ
 רעביא ןביג הימ .הכרב-הרש הנמלַא יד ,ןעמַאמ ןַײז ןופ ,םייה רעד ןופ
 :ןראוועג ןבירשעג ןיא רע יוװ ,טרָאװ ןיא טרָאװ ווירב ןקיזָאד םעה

 ,י"נ ןַאמצלַאה רעבשרעה ןוז ןעַײרטעגנ ןביל ןַײמ וצ

 ַא רעבשרעה רעַײרטעג רעביל ןַײמ דיד בַײרש ךיא
 תישאר ןַא ,קיציא ,לדנוז םדמלמ םעד רעטלַא דרוד ווירב
 תינשהו .ןמָא רעגרע טשינ רעטַײװ ףיוא ןרעה וצ ריד ןופ

 ןיֹוׁש בָאה ךיא זַא ,רעבשרעה רעַײרטעג ןַײמ ריד ךיא בַײרש

 -רָאנ ןיוש סייוו דיא ,טַאהעג טשינ ווירב ןייק גנַאל ריד ןומ

 ןַײמ רעייז ךיד טעב ךיא ןוא ,ןטכַארטוצרעביא סָאװ טשינ

 -עג ןַײד ןופ ןבַײרש רימ טסלָאז רעבשרעה רעַײרטעג רעביל
 -םעווש ןַײד ךיד טסירג סע ןוא טפכַאמ וד סָאװ ןוא טנוז

 ,טסלָאז ,ןרָאװעג דיומ א ערה-ןיע ןייק ןבעל לָאז עקטאלז רעט
 זיא ןסקַאװעגסיױוא ױזַא ,טנעקרעד טשינ יז וטפלָאוװ ,ןעז יז
 טשינ ערה-ןיע ןייק יז זיא ןייש ןוא טשינ ערה-ןיע ןייק יז
 .ַא ריא ןיב ךיא ?ַײװ ,סָאד נָאז ךיא טשינ ,נָאט רעד יוװ

 ,קוק א ריש ףיוא ןט ךיא ןַא ,סָאד ןגָאז עֶלַא רָאנ ,עמַאמ
 סָאוו ,ּפָאק ןפיוא ןעמענ טַײצ ,ץרַאה סָאד ייו רימ טוט

 ןוא ?ךָאנ רעד טימ טכַאנ יו גָאט ןציז תילכת רעד .זיא
 ןגעו ןָאט רעלק ַא ףרַאד עמ ,דעלטפַאק עדמערפ ןעבָאשטש-

 -ייא רַאפ טנזיוט ןנעוװטנריא ןופ ךיא בָאה םינתח ,ךודיש ַא

 םעד לסָאי ןיא רענייא ,רעַײפ ןפיוא עֶלַא ייז ןניוט ,םענ

 -בצק ַא זיא רערעדנַא רעד ;לשיפ ,ןב רערעגנִוי סרעילָאטס
 עס זַא ,טנַָאז יז ,טשינ םיא יז ליווװ ,רע טסייח ןבואר ,גנוי

 ןיא ןב םסרַאילַאטס םעד ?סָאי ןוא ,לעפ םיא ןופ טקעמש

 גנילפיווסיוא ןַא רעבָא ,רע ןזיא הרינּפ יד ריא ךָאנ אקווד

 -יפַא טשינ טָאה רע ,סָאװ סייוו חור רעד זַא ,ןַאטַאלרַאש ַא

 ןוא ןַײז וצ רעהעג עס יװ לויטש רַאּפ ַא ןגָאז טסלָאז ול
 ןיוׁש םיא בָאה ךיא ,עלנווַאס ַא יוװ ןניוא יד רַאפ ךיז טיירד

 יו ,ןסענרַאט לָאז רע ,לָאמ עכעלטע שינערעהוצנא ןבעגענ
 םעד ןבעג םיא ךיא לעװ טשינַא ,טסייה רעטכַאט ןַײמ יווַא
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 ,םיריזח יד יו רעגרע ןענַײז םירוחב עקיטנַײה רָאנ ,געוו
 -צנעפ ןכרוד ריד ייז ןכירק ,ריט רעד ךרוד סױרַא ייז בַײרט

 ,ןַײז לָאז םולשה וילע ןמלז רעטעפ ןַײד ןעוו יאדווַא ,רעט

 ,טנכערענּפָא שרעדנַא ןַאמהרבה אזא טימ ךיז רע טלָאװ
 הנמלא ןא ענעדִיי א ,טנַאזענטנייטשמ ןָאט ךיא ןַאק סָאװ

 -רַאפ ,ןדנ ןבעגנ ריא ןָאק ךיא ןעוו ?וצרעד עמערַא ןַא ןוא

 ,ןברַאק ןק עניֹוזַא טימ שטָאכ ?יומ סָאד ןתח א ןּפוטש

 ןיא םינתח ןיא !הלכ א ןעוועג רימ אב גנַאל ןיוש יז טלַָאװ

 סָאדלא טימ חנאד א ןבָאה יֹוזַא לָאז ךיא ,טשינ העינמ ןייק
 גָאט ַא סָאװ טרעוו יז םערָאװ ,םענייא רַאפ טנזיוט ,סטוג
 יז וטסלָאװ ,ערה-ןיע ןייק דיומ א ןקוקנָא טפלָאז ,רענעש

 . ףוא ןוא ךעלטנַײרפ רָאנ ריד טסירג יז ,ןענעקרעד טשינ
 םשה ןעמל רעבשרעה רעַײרטענ ןוא רעביל ןַײמ ךיד טעב

 רקיע רעד ןוא ,טסכַאמ ֹוד סָאװ ,ןבַײרש דלַאב רימ טסלָאז

 -רעביא סָאװ טשינ ןיוש סייוו ךיא םערָאװ ,טנוזעג ןַײד ןופ

 עֶמַאמ ןַײד ריד טשטניוו סע יוװ ,טנוזענ ַײז ןוא ,ןטכַארטוצ
 ,"ןַאמצלָאה חהכרב הרש תחנ ליפ ריד ןיא ןעז וצ

 ּפָאק ןיא ןַײרַא ןענַאמצלָאה רעזדנוא ןיא ווירב רעקיזָאד רעד

 יז טסעוו ,דיומ א ערה-ןיע ןייק , ;רעטרעװ יד טּפיוהרעביא ןוא ,ןַײרַא

 ןיא ןקיּפ וצ טרעהענפיוא טשינ םיא טָאה סע ןוא ,"ןענעקרעד טשינ
 ,טבַײרש רעטומ יד יו יא תמאב ןיא יז ביוא , :;קנַאדענ אזַא חומ

 וצ ריא טימ ןעמוק לָאז עטלַא יד זא ,הרבס ַא ןעוועג רשפא טלָאװ

 ,םיא יז טלעפענ רעמָאט ,"טָאי , ןטימ ןענעקַאב דיז יז זָאל ,רעהַא ןרָאפ
 םיאנת טבַײרש עמ ןוא רעלעט ןעמ טכערב ,השעמ ַא ףיוא הישק ַא
 ןוא !הּפוח ַא ןוא-- םנקעטש ריפ ,ַײרד-ייוװצ-סנייא ,ךדלַאב עקַאט ןוא

 ...ןמֶא רמאנו -- גַײב א טלעוו רעצנַאנ רעד סיױרַא טלעטש טלָאמעד
 ןוא ,רעלפוס םעד טימ תודוס-דוסב ךיז טסילשרַאפ ןַאמצלָאה ןוא

 ;ןושלה הזב רעטומ רעד וצ רעפטנע ןא םיא טריטקיד רע
 :יױזַא ריא וטסלָאז ןבַײרש ,רערעַײט ןַײמ סיואש עשז רעה --

 -ַאלו 'יכתש הכרב-הרש תרמ העונצה הרקיה ימאל,
 ,ןסיוו ייז הנה .'יחתש עקטַאלז תרמ העונצה הרקיה יתוח
 ליּפש ןוא טנוזעג ןטסעב ןיא טָאנ קנאד א ןיב ךיא זַא
 קנַאד ןיוש בָאה ךיא ,רעטַאעט ןייק טָאג קנַאד טשינ ןיוש
 ןוא עּפורט רענענייא ןא טימ רעטַאעט םענענייא ןַא טָאג

 א יװ טָאג קנַאד בעל ןוא ,טלעג ןייש טָאג קנַאד ןידראפ
 יו סיורַא יינ ןוא ,שטנעמ ַא יװ ןָא ךימ וט ןוא ,שטנעמ

 רעד ףיוא ןעמַאנ ?קיטש ַא טָאנ קנַאד בָאה ןוא ,שטנעמ ַא
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 טׁשינ בַאה ןוא דנו-ענ ןיב ךיא סָאװ ,ךַאז ןייא רָאנ ,טלעוו
 טסלָאז ,הרקיה ימא ,ןבילבעג ריס אב זיא ןכל ,םייח ןייק

 "ױק ןוא ןעקטַאלז ןעמענ ,תויחש עננַאל ןייק ןכַאמפ טשינ

 -עלַאב ןַײז וטסעוו ,רימ וצ רעהַא ןרָאפ וצ ריא טימ ןעמ

 גונעג ,רעטלע רעד ףיֹוא תחנ ןבָאה טסעוװ ןוא עטסָאב

 טסלָאז ,טַײצ .סנוטוא עדמערפ אב ןייטש וצ ןיוש ריד

 טלעוו ַא ןופ ןסיוו ןוא רענייב עטלַא ענַײד ןעורסיוא ריד

 -ךָאז טשינ רָאג ריד וטסלָאז ןעקטַאלז ןנעוו ןוא ,זנַאז וצ

 ,ךודיש ןרענעש ַא לסיב ַא ןנעװטנריא ןופ בָאה ךיא ,ןנ

 סָאינצבקה רעד יוװ וליפַא ןוא ,ןב סרעילָאטס םעד ?סָאי יו

 -ַאב וד דלאביוו ,טשה-ןעמל ,הרקיה ימא ,עשז עז ,ןבואר

 ןיק ןכַאמ טינ טסלָאז ווירב ןקיזָאד םעד טסמוקאב

 "אפ וצ ןעמוק טסלָאז ןֹוא ןעקטַאלז ןעמענ טסלָאז ,תויחש

 ,ןאמצלאה דרַאנרעב ןֹוז ןַײד וצ ,רימ וצ רעהַא ןר

 , ,מָאק טע בלַאווש ןַאמצלָאה , רעטַאעט ןופ רָאטקעריד

 ףיוא ןקוקסיוא ןעמונענ ןַאמצלָאה טָאה ,ווירב םעד טקישעגקעװַא
 -סיורַא ןַײז טסיזמוא ןעוועג רעבָא סא'ס .גָאט ףיוא נָאט ןֹופ טסעג יד

 רעד ןופ וירב ַא רע טמוקַאב ,טסענ עטעטרַאװרעד יד טָאטשנָא ;:ןקוק

 טָאנ קנַאד ןיא יז זַא ןוא ןעוועג ?בקמ ווידב ןַײז טָאה יז, זַא ,ןעמאמ

 "עג ןטסעב ןיא טָאנ קנַאד ךיוא ןיא עקטַאלז ןוא ,טנוזעג ןטסעב ןיא

 ,טנעקרעד טשינ יז רע טלָאװ ,ןעז יז לָאז רע ,דיומ א ערה-ןיע ןייק ,טנו
 ןניולפעג רעכיז יז טלָאװ ,ןרָאפ וצ ןעמוק לָאז יז ,טבַײרש רע סָאװ ןוא

 -סָאק ףרַאד סע ןזַא ,ןעמוק רעבָא יז ןָאק יװ ,לנילמ ןבָאה לָאז יז ,םיא וצ
 -ָאה לָאז יז ,ץענערג יד טנַײה ,תואצוה ןשטנעמ ייווצ ,טלעג ליפיוזַא ןנ

 הנותח גנַאל ןיוש יז טלָאװ ,ןטסָאק ףרַאד ןיילַא ןַאב יד סָאװ ,סָאד ןב

 רַאֿפ טנזיוט ,טשינ הנאד ןייק יז טָאה ןתח ַא טימ ,ןעקטאלז טכַאמענ
 -רעד טשינ יז רע טלָאװ ,ןעז יז לָאז רע ,דיומ א ערה-ןיע ןייק ,םענייא

 .וואא ?,,,טנעק

 ךלַאב ריא טָאה רע זַא ,טנערענפיוא יױזַא ןענַאמצלָאה טָאה סָאד

 יז זַא ,טרָאװ ןברַאה ןטימ ריא ןבירשעגקעוװַא ןוא טלעג טקישעגסיורא

 ןייא ןליפַא ןרעלק רעמ ךיז ןנעוורעד טשינ ,ןראפ וצ ןעמוק ענר יד לָאז
 "רק דלאב ,םשה-ךעמל ,ןוא ןעקטַאלז ןעמענ רָאנ ,דודיש ַא ןנעװו טונימ

 !ןרָאפ וצ ןעמ

 ,וירב א ךָאנ ןוא ווירב א ךָאנ ןעגנַאנעגקעװַא זיא ווירב םעד ךָאנ
 ןיא -- טנוװַא ןקידרעמוזףוס א ןיא לָאמנייא ,ןפלַאהעג טָאה םָאנ זיב

 טונימ א ,ןעװעג סָאד זיא עיצילַאג ןיא ?טעטש ןיילק ַא ןיא ,רעטַאעמ

 -רע" יז טָאה --- גנאהרַאפ םעד ןכייהפיוא טפרַאדַאב טָאה עמ רעדייא
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 -ערַא ןַא ענעדוי א סעּפע ?השעמ יד זיא סָאװ .ןסיורד ןוֿפ שעד ַא טלעק

 ןיא ךיז ןסַײר ןוא ןענַאמצלָאה ףיֹוא ךָאנ דיז ןגערפ ?דיימ ַא טימ עמ
 יי .טשינ ייז ןעמ טזָאל ,טלעג ןָא ןַײרַא רעטַאעט

 ךָאד ןענַײז סָאד ,םירוממ !ןַײרא דרע סנטַאט רעַײא ןיא חוד ַא --|

 ןוא סענעלָאק ענַײז ףיוא ןגירשעצ ןַאמצלָאח ךיז טָאה -- !טסעג ענַײמ
 היה | .ןסיורד ןיא ןּפָאלעגסױרַא

 ענַײד טימ ריד ביל טָאג .בוט-לזמ ַא ריד ךָאד טמוק ?טסעג ענַײד -- |

 ןעגנַאנעגכַאנ ןוא סענעלָאק ענַײז טרעפטנעעגּפָא םיא ןבָאה -- !טסעג
 ,טסעג סנַאמצלָאה ןקוקנָא םיא ךָאנ

 קיצעביז ןוא ףניפ לטיּפַאק

 קַאזַאק עלעדנַײרב עמערַא

 יד .טכַאנ עכעלבליק ערָאלק עקידלולא ןַא ןענַאטשעג ןיא ןסיורד = |
 -כַײלַאב וצ ףיוא טלעצענ ריא ןופ ןטָארטעגסױרַא טשינ ךָאנ ןיא הנבל
 -נייא ןזַײװַאב ןביוהעגנַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרעטש יד רָאנ ,דרע יד ןמ

 זַײרטעצ וצ ףיוא גונעג ןעוועג ןענַײז ,ןרעדנַא םעד דָאנ רענייא זַײװקיצ

 ףיוא ,ןעזסױרַא ןענַאק לָאז עמ ,טכַאנ רעד ןֹופ שינרעטצניפ סָאד ןב
 ,טסעג סנַאמצלָאה ןופ ןרוגיפ יד ,דעלנעמ זיא'ס ?פיוו

 .-ורט ַא ,עכיוה ַא ןניױא יד ןיא ןפראוועג ךדיז טָאה ןטשרע םעֶלַא םוצ |

 קיִלבנֶא םעד טכַאמעג טָאה סָאװ ,ענעדִיי עקידרענייב ַא ,ערַאד ַא ,ענעק

 ,ןסילשענּפָא ,ןסירענּפָא .עשטַאילק רעטרעװוערָאהעגסיױוא רערַאד א ןופ
 טַאלג ןוא סערדלַאק ,סנשיק ,סענערעּפ -- טנַאװענטעב טימ ןדָאלעגנַא

 ,טבוזעג ,ןַײרַא ןגיוא יד ןיא ןכעלטיא טקוקעג יז טָאה ,סעטַאמש עטכַא
 ןיא ,לקעשַאל ַא יו ,ריא ןבענ ?ןֹוז ריא הרבח יד ןשיווצ ָאד ןיא רעוו

 טימ ,דניק ַא ךַאנ טעמכ ,?ריימ גנוי א ,ךעטרַאפ םַאב טרַאה ןענַאטשעג

 -ענ שרעדניק טציּפשרַאפ ַא סָאװטע טימ ,דעלקעב עשירפ עטמַאלפרַאפ

 ןבַאה סָאװ ,ןניוא עקידוועמעש עריא ףיֹוא ןעמערב עטכידענ טימ ןוא ?ז
 טסָארּפ ַא ןיא ןעוװועג יז ןיא ןָאטעננָא ,דרע רעד ףיוא ,ּפָארַא טקוקענ

 ךעלבלעג טלַא ןַא ןביוא ןופ ,לטפַאק ןשזעב גנירג ַא טימ ?דיילק ןציק

 -רַאפ ןזיװַאבסױרַא ןוא טעיליּפשרַאפ טוג טשינ ךיז טָאה סָאװ ,לסענרוב

 רַאנ ,דניק ַא טשינ ןיֹוש טייטש ַאד זַא ,םינמיס --- ןעמרַאֿפ טקידכעלַײק
 ,לדיימ ןסקַאוװרעד ַא

 -ַײװ ַא היוא טּפַאכעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עינַאּפמַאק .יד) = |
  טָאה סָאװ ,עטלַא יד ןרוצ טזָאלעג ןבָאה ,טסעג סנַאמצלַאה ןקוקנָא עכ
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 םָאה ,ןוז ריא ןיא ייז ןשיווצ רעוו ,ןניוא יד ךָאנ טנעקרעד ףוס-לכזףוכ |

 רעשליבצנַאמ ַא טימ ןוא ןייוועג ַא טימ םיא ףיוא ןפרָאװעגפױרַא דַיז יז

 ךימ טָאה רענוד ַא יוא; ;ןושל-הנעמ ַא טגיילעגרעדינַא טָאה ןוא עמיטש ;

 טא !ןעמַאמ רעד ןיא ייוװ ןוא דניוו !רימ זיא הכמ ַא ,יוא !ןנַאּפשרעד
 | ../!רערעַײט רענַײמ ןֹוז ?רעבשרעה ,וטסיב עקַאט סָאד

 -ייש עננוי סָאד ןטכַארטַאב ןעמונעג רעסעב ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא יד |

 ןוא לסענרוב ןגנע םעניא טַײז רעד ַאב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,?דיימ ץנ

 ,רעדורב ןפיוש טראוװעג

 עוויַאנ עגנוי סָאד טא ןעזענסיוא ייז ַאב טָאה קידווענח ענדָאמ = |
 יד יו ,ךעלקעב עטמַאלפרַאפ יד טימ שינעפעשַאב עטעדיילקעג טושּפ

 .ןגיוא עטזַאלענּפָארַא יד ףיוא ןעמערב עטכידעג יד טימ ןוא ,סעקשרעּפ

 -מֹוא ןופ ןוא טייקשירפ ןופ ,טנגוי ןופ טדערעג טָאה רוניפ עצנַאג ריא

 ,טזָאלעגסױרַא טשינ טרָאװ ןייק טָאה עדטסַאילַאכ רעד ןופ רענייק .דלוש

 רעטנוא ןָאטעג גָאז ַא טָאה סָאװ ,ףתוש סנַאמצלָאה ,בלַאװש ןייא ץוחא

 לָאז רימ --- ןיא סָאד עלעּפע ןַא, :סױרַא ךיוב ןבַארג ןופ יװ ,זָאנ רעד

 ...!ןַײז

 קעװַא לָאמ סקיטציא ןיא בלַאװש קַאזיא ןופ המכח עקיזָאד יד :

 סע ּוװ ,טרָאד .טרעהעג טשינ סָאד טָאה רענייק יװ ךַײלג ,טניוז ןטימ

 -עגנַא רָאנ ,עטשטיינקעג ,עטעװעקַאילבענּפָא קידנעטש םורַא ךיז ןעיירד |

 "מערפ ,ןעמערב עטריפעגרעטנוא ,ןייצ עטלעטשעגנַײרַא ,רעמינּפ עטרימש

 ַא טימ ןטסורב עכיוה עכעלריטַאנ טשינ עטעװעסרָאגעגסיױא ,רָאה עד

 טעזרעד עמ זַא ,ןּפל עטברַאפעגנָא יד ףיֹוא ?כיימש ןטלצניקעג ןשלַאפ

 ,ךעלריטַאנ ןוא טנוזעג ןוא שירפ ,טלַאטשעג שירפ ַא טימ םינּפ שירפ א

 עמ .טפַאנרַאפ ןייטש ןעמ טבַײלב -- ,טַאהעג טָאה עמַאמ יד יוװ יױזַא

 ןַא ,ךיז טנָאמרעד עמ ןוא ,טרעדנוװַאב עמ ןוא טכַארטַאב עמ ,טקוקַאב

 ,ךעלריטַאנ ןוא שירפ ןוא גנוי לָאמַא ןעוועג רשפא ךיוא ןיילַא זיא ןעמ

 ...טַאהעג טָאה עמַאמ יד יוװ ױזַא ;

 -עג טָאה ?רעטסעווש סנַאמצלָאה סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טשינ רָאנ |
 עינַאּפמָאק רעצנַאנ רעד ףיוא קורדנַײא ןטוג ַאזַא ,טנַײש סע יו ,טכַאמ

 ,קידלגיופ טשינ רעייז טליפעג ןיילַא ןַאמצלָאה רעבָא ךיז טָאה ,ןרָאיטקַא

 רעד ןופ רָאטקעריד םוצ ,םיא וצ סָאװ ,ןענַאטשעגנָא טשינ םיא זיא סע

 ןוא שטנעמ א יװ ןַא ךיז טוט ,שטנעמ א יו טבעל , רעכלעוו ,עּפורט-

 עמַאמ ַא ,טסעג ןרָאפ ֹוצ ןעמוקענ ןענַײז ,"שטנעמ א יװ סיױרַא טייג |

 -ָאה ָאד ןוא ,סנירעּפעלש יד יו ,סיוא ןעעז עכלעוו ,לרעטסעווש א טיט
 -ייטש ,ערטסַאילַאכ עצנַאג יד ןבילקעגפיונוצ ,סיעכהלֹוצ ףיוא יו ,דיז ןב
 רע ןוא ןסָארדרַאפ םיא סָאד טָאה .רעדנווו ןייב ןַײז ףיוא ןקוק ןוא ןע

 ןיא ,עטָאלב רעד טימ טכָאמעג ייז ,ןראיטקא יד ףיִואןגירשעֶצ דיז טָאה |
 טימ ןיא ,ןַאמצלָאה ,רע זַא ,טסעג ענַײז רַאפ ןזיווַאַב- עקַאט סנעוונויא
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 םלוע רעד ןוא ,רעטַאעט ַא ןופ רָאטקעריד א ,סָאבעלַאב א ףליה סטָאנ
 ןָאק ןרָאיטקַא יד ףיוא רָאנ טשינ ןוא .עקירעינַײנ סָאד םיא רַאפ טָאה
 ףתוש טעד רע ןָאק ,ליוו רע זַא ,ןַאמצלָאה .ןעלדיזנַא ןוא ןעַײרשנַא רע
 ףיוא ךיוא ןגירשעצ ךיז רע טָאה .ףוס ןרעטצניפ ַא ןבעג דיוא בלַאװש
 ;ןבלַאװש

 ,זדלַאה רענהפירט וד ,ךיובלערט וד ,סקַא-רעסַאװ וד ,רָאנ רעה ---
 ?ןדלָאי עלַא טימ ָאד ַא טָא ךיוא טסיב וד

 דירש ןייק ןבילבענ טשינ ערטסַאילַאכ רעד ןופ זיא טונימ ןייא ןיא

 -רעביא ןַאמצלָאה טָאה טנווַא םעד ףיוא רעטַאעט ןופ ישזער יד .,טילּפו

 טסעג ענַײז ןעמונרַאפ רע טָאה ןייֵלַא ןוא ,בלַאװש ףתוש ןַײז וצ ןבעגעג
 זיא ןוא סעטַאמש ןוא סערדלַאק ,סנשיק ,סענירעּפ ,ךעלקעּפ יד טימ

 .עיצנַאטס רעד ףיוא ריז וצ ייז טימ קעווַא
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 ןפורעגפיונוצ ןַאמצלָאה טָאה גנולעטשרַאפ רעד ךָאנ ןנרָאמ ףיוא
 ןענַײז סָאװ ,טסעג יד דובכל ריב טלעטשעג ןוא עינַאּפמָאק עצנַאו יד

 -תבש ריא ןיא -- עטלַא יד ,קידבוט-םוי ןיוש ןָאטעגנָא םיא אב ןעוועג

 ןיא דרעפ טלא ןא יװ ,ןעזענסיוא טָאה -- עליישטַאפ רענעלָאוװ רעקיד
 א ןוא ענעגָאװצענסיױא ןַא ,עקטַאלז ,לרעטסעווש סָאד ןוא ,רעיילש א

 ,השבלה ריא טימ יוזַא טשינ ,טפושיכרַאפ ןעמעלַא טָאה ,עטמעקראפ

 ןוא ךעלדנייצ עניילק ,ןעמערב עטכידענ ,ךעלקעב עשירפ עריא טימ יו
 ,.ךעלענייא עקידוועמעש

 -כעלעג םוצ ןעוװעג טשינ ןזיא ייז ,טכַאלעג טשינ ןבָאה ייווצ רָאנ
 -רעשט םַאדַאמ יד ןוא בלַאװש ענַאדַאמירּפ יד ןעוועג ןענַײז סָאד ,רעט

 ןעוועג ייווצ יד ןענַײז ןגרַאמירפ ןצנאג םעד ,(קַאזַָאק עלעדנַײרב) קַאינ
 טָאלנ זיא בלַאװש אטעירנעה .ןזָאלעגּפָא ענדָאמ ,קידמכילע-אל קרַאטש

 רעד ףיוא ?דיימ ןייש ַא ךָאנ ַאד זיא'ס יאמל ,ןדירפוצ טשינ ןעוועג

 ףיוא ןניוא טפרַאו רע יאמל ,ןַאקסעלַאפַאר ףיוא סעכ ןיא ןוא ,טלעוו
 -ּפש םעד טימ ןוא טנעה עטיור יד טימ עטנעי רעקידלטעטשניילק רעד

 ַא ךיז רַאפ ןעזענ ַאטעירנעה טָאה ?דיימ ןקיזָאד םעניא ..,?זענ ןקיכעצ

 טָאה ,תונורסח ריא ףיוא טכוזעג טשינ טָאה יז ?םיוו ןוא ,ןטנערוקנַאק

 ַא לזענ סָאד ןוא טיור ריא אב ןענַײז טנעה יד סָאוװ ,םעד רעסיוא יִז
 טכַאמעג יז סָאד טָאה .ןורסח םוש ןייק ןענופעג טשינ ,קיבעציּפש ?סיב

 .טנערענפיוא רעמ ךָאנ
 -צלָאה טימ ןדירפוצ טשינ ןעוועג זיא בלַאװש ַאטעירנעה ביוא רָאנ

 ףיוא זַא ,קַאינרעשט םַָאדַאמ רעד ףיוא ןגָאז ןעמ ףראד ,טפעגנ סנַאמ
 םינפהנבל ןקיכעלַײק ריא ףיוא .ןקוק וצ תונמחר סטָאג א ןעוועג ןיא
 עשינַאּפַאי עניילק עריא ףיוא ןוא ןקעלפ עטיור ןטָאדטעגסיױרא ןענַײז
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 .קידעצלַאטש ןטלַאהעג ךיז טָאה יז שטָאכ ,ןרעדט ןעננַאהעג ןענַײז ןניוא
 .טלכיימשעג טשרמולכ ןוא טרעדיונעג

 -ַאה רָאי ןביז עריא ןַא ,טלימענ טָאה ךעבענ קַאינרעשט םַאדַאמ יד

 -עסילש יד ריא אב ןעמענוצ ןעמ טעוװ דלַאב טָא זַא ,טקידנעענ ךיז ;ב

 יז רעכלעוו ,הפשכמ רעטלַא רעד טָא ֹוצ ןבענרעביא אמתסמ ןוא ךעֶל

 ,טיוט ןגנירג א ןוא ףוס ןכיג ַא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןשטננוװעג טָאה

 טשינ ןיא'ס .תולג ןופ םעט םעד ןיוש סייוו קַאינרעשט םַאדַאמ יד

 ,סורַא יז טפרַאװ עמ ןוא טמענ עמ סָאו ,ריא אב לֵאמ ןטשרע םעד

 סיורַא ןיא סָאװ ,דיילק טלַא ןַא יו ,טשינ ןיוש ףראד עמ עכלעוו ,ילכ ַא יו

 טָא  ,ןסענענוצ ריז טָאה סָאװ ,ךַאז ַא יו ,טושּפ רעדָא ,עדָאמ רעד ןופ

 דלַאב ךיז טעװ -- טכארטענ ךיז יז טָאה -- ךַאמצָאה קינמַאנַאג רעד

 ןבָאה רימ סָאװ ,גנידצלַא ןסענרַאפ טעװ רע .טרנּפענ יוװ ךַײלג ןכַאמ

 טשרמולכ ךיז רע טעוװ ,ןענַאמרעד םיא ל?עוו ךיא זַא ןוא ,טדערעג לָאמַא
 ...העש עבלַאה א ףיוא ןטסוהרַאפ

 .טנַאזעג ריא טָאה ץראה סָאד יוװ יױזַא !ץַאזַאק עלעדנַײרב עמערַא

 ןיא םיא אב ,סעינַאמערעצ טנַײפ טָאה סָאװו ,שטנעמ א זיא ןַאמצלַאה

 -ַאב ריא רַאפ קנַאד ןייק טנַאזעג טשינ ןליפַא טָאה רע .,ַײרד-ייוװוצ-סנייא

 ,טנוזעגנ ןַײז ףיוא ןבעג ננוטכַא ריא רַאפ ןוא ,רעהַא זיב ןעוועטַאבעל

 טבַײלק יִז זַא ,ירפרעדניא ןעזרעד טָאה רע זַא ןוא ,ךאז ןייק ראפ ןוא

 טָאה ןוא ןצרַאה םאב ןבענענ ּפַאכ ַא ךיז רע טָאה ,ןנָאז סעּפע םיא ךיז

 .ןעננורּפשענרעטנוא שזַא ןיא רע זא ,ןטסוחה וצ קראטש יוזַא ןביוהעגנָא

 -לַאה םורַא קַאינרעשט-םַאדַאמ יד דיז טָאה ,טנוזעגדַײז ַא ןֵא ,ליטש

 טשינ רערט ןייק ןליפַא ,ריטרַאװק רעַײנ א ףיוא טלקעּפעגרעבירַא גָאט ;ב

 -עג ,ץרַאה א טכַאמעג ךיז יז טָאה ,סנטסאק יד טקַאּפענפיױנוצ .,טזָאלעג
 עסיורג עריא טימ קידנעלכיימש ,ןוא עדנַאטַאר עטיור יד דיז ףיוא ןעמונ

 סנַאמצלָאה טזָאלרַאפ ,זיא רענייטש ריא יו ,?לצנעט ַא טימ יז טָאה ,ןייצ

 .קידנעטש ףיוא גנוניווו

 לעוו ךיא ןדַײס .ןכַאמצַאה םעד ןיא ןבעלרעד ךָאנ ךיא זומ המקנ ַא

 טסיירטעג דיז טָאה --- ,ןסקַאװ רימ ףיוא טעוו זארג ןוא דרע רעד ןיא ןניל

 ,ןיילַא ענייא ןנָאװ ןכַאנ ןסָאנ יד רעביא קידנעייג ,קַאזַאק עלעדנַײרב
 .עדנַאטַאר רעטיור רעד ןיא טליהעגנַײא
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 קיצעביז ןוא טקעו לטיּפַאמ

 ץרא-ךרד ייז טימ טנרעל רע

 ריא טימ הכרב-הרש עטלַא יד ןמזו-לכ ,געט עכעלטע עטשרע יד

 -ַאב ךיז רע טָאה ,טסעג ןענַאמצלַאה אב ןעוועג ןענַײז עקטַאלז רעטכַאט
 ןלָאז ןוא ןסע ןלָאז ייז ,ןבענעג גנוטכַא .טסעג טימ יוװ ייז טימ ןעגנַאג

 טשינ ייז ןֹופ רע ןזיא טונימ ַא ףיוא ,ןַײז ליווו ייז לָאז'ס ןוא ןעקנירט

 עלַא ןעמונעג ייז ,ורשע בורו ולדג בור ןזיװַאב ייז טָאה רע ,ןטָארטעגּפָא
 -טַאלז .ייר רעטשרע רעד ןיא ןָאנבױא טצעזַאב ןוא רעטַאעט ןיא טכַאנ

 ןטעביז ןפיוא ןעגנולעטשראפ יד ןופ ןעוועג זיא ,ךיז טייטשרַאפ ,עק

 עטלַא יד וליפַא ןוא ,ּפָאק רעד טיירדעג שזַא ריא ךיז טָאה סע ;למיה

 דיי רערשכ ַא יוװ ,רעטַאעט טָאהעג טנַײפ עבטב טָאה סָאוװ ,חכרב-הרש

 רעד ףיֹוא גיוא ןייא טימ טקוקעג ,ןַאטעג בילוצ טָאה ,ריזח טנַײפ טָאה

 ַא ףיֹוא ךיוה טכַאלעג ,םוקילבוּפ ןפיוא ניוא ןרעדנַא ןטימ ןוא ענעצס

 -עט ןצנַאג ןרעביא "ןטנַאירעמַאק, יד טומ ןטוג ןיא ןטלָאשעג ןוא לוק

 ףיוא קיטייװ ענַײמ , :רעדָא "!רָאי עצרַאװש ידלַא וצ ןעלּפמילש , ;רעטַא

 זַא ױזַא "!םלוע-לשדונובר טכערב דנעל ןוא קיד ַא ;רעדָא "!ּפָאק רעייז

 ןכַאמ ,ןגיוא יד טימ ןעקניוו טזומעג ענעצס רעד ןופ וצ טָאה ןַאמצלָאה

 יד ,טרָאװ ןייא טימ ..'!שששששש, יז ןליטשנַײא ןוא טנעה יד טימ

 .קינָאה ןיא ןוא רעטוּפ ןיא ןדָאבעג דיז ןבָאה רעטכָאט רעד טימ עמַאמ

 "נוא ַאב ןיא טײקכעלטנַײרפטסַאנ ןופ ץיחה יד יוװ ,רעבָא םעדכָאנ

 טסעג ענַײז טימ ןעמונעג רע טָאה ,ןעגנַאנעגרעביא ןענַאמצלָאה רעזד

 ןלָאז ייז ױזַא יו ,ןייג ןלָאז ייז ױזַא יו :ץרא-ךרד ןענרעל ?סיב א

 ךיז ןלָאז ייז ױזַא יוז ,רעטַאעט ןיא ןציז ןלָאז ייז יװזַא יו ,ןייטש
 ןָאטעגנָא רע טָאה ןעקטַאלז ?לרעטסעװש ןַײז ,"ןשטנעמ יוװ ןטלַאה ,

 ַא טפיוקעג ,טנעה עטיור עריא ןעזסיורַא טשינ לָאז עמ ,ךעלעקשטנעה

 ןוא .ענַאדַאמירּפ רעד ַאב יװ טעמכ ,רעדעפ רעסיורג ַא טימ עלעטיה

 ,"ןיסעצנירּפ, ַא יוװ יז טדיילקעגסייא

 -ענ ןענַײז רעדיילק-ןיסעצנירּפ , עקיזָאד יד זַא ,ןגָאז טשינ ןָאק עמי
 ןיא טליפעג ךיז טָאה יז ,אברדַא .ןצרַאה םוצ קרַאטש ןעקטַאלז ןעוו
 רעד ןָאטענ יי ריא טָאה סע .טעטנעּפענ ןוא טשטעווקעג ,טננעעג ייז
 ַָאב זיא ןַאנ 'ד זַא ,ןויווענסיוא ןוא ןגיוא יד ןיא טלדניוװשעג ,ּפָאק

 טלַאװ ןגינענראפ טימ ,,,סָאד טעז רעדעי זַא ןוא טֹרָא ןַא ףיוא טשינ ריא

 יד טימ ,לטפַאק ןשזעב ןטימ לדיילק ענעציס סָאד קירוצ ןָאטעגנָא יז

 יד ןבָאה לָאז יז ,ןשטניוועג ךיז טָאה יז .ךיש ענעטַארטענסיױא עטלַא
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 -מׁש עננע עַײנ יד ןיא יו ,רעשימייה טליפענ ךיז טאה יז סָאװ ,תוכורב

 ףיֹוא יװ ,ייז ףיוא טיי עמ סָאװ ,ןסשצפא עכיוה יד טימ ךעלכיש עקיצ

 ..זיוזַא טסייה רעדורב רעד זא ,ןַאט יִז לָאז סאו ראנ .םעבוד

 "לה רעַײנ רעד ןיא לרעטסעווש ןַײז טכַאדטַאב טָאה ןַאמצלַאה ןוא

 יז זַא ,ןענופעג ןוא בלַאװש ענַאדַאמירּפ רעד טימ יז טכַײלנרַאפ ,השב

 לסיב ַא ךָאנ זיא יז סָאװ ,סָאד רָאנ ,?דיימ םואימ ןייק טשינרָאג זיא

 ,"ןעשטשיווססיוא , יז ףרַאד עמ .,קדינגַײװש ליטוצ ןוא קידוועמעש ,דליוו

 ,קידעבעל ,קידוװעדערַאב ןכַאמ ,סָאד טסייה ןדליבסיוא ,ןעפשטנעמסיוא
 טפרַאו ַײברעד .,,"לעזמַאמ רעטריזיליוווצ א דַאפ -- טדָאװ ןייא טימ

 טזָאל עקטַאלז ןוא ,ןעקטַאלז טימ טדער סָאװ ,"טָאי, ןטיוא קוק ַא רע

 ןַאמצלָאה ריא וצ טקניוװ ,קיווצ ַא יו טיור טרעוו ןוא ןניוא יד ּפָארַא
 .ןגיוא 'ד ןבייהפיוא ןוא טנעה יד ןזָאלּפָארַא לָאז יז ,ןעמערב יד טיט
 טנערענפיוא טרעוו ןַאמצלאה ןואֿפ ,רעטיור ךָאנ עסטַאלז טרעוו םעד ןופ

 רע טינ ,רעטסעווש רעד טימ ןיילַא טבַײלב זא ןוא ,תושפנ-תנכס טימ

 טסָאה ,םיניע יד ןיא ךַײלג ןקוק אדומ וטסאה סָאװ, ;טנוה ַא יוװ ,ריא

 ,.. םידו רָאּפ א רָאנ עז, ;רעדָא ,,,"?טעבנגעג םעּפע

 ןרידוטש ןעמונעג ןַאמצלאה ךיז סָאה רעטומ רעטלַא רעד וצ ןוא
 ןַײז לָאז יז ,ןדילקסיוא ?סיב א טלַאװעג ,ץרא-ךרד תוכלה ריא טיט

 וצ ןבענעג ריא רע םטָאה -- ,טשינ םיא טסָאּֿפ סע ,"ךַײל; טײל טַײל ,
 -עננַא ןייג לָאז עמַאמ סרָאטקעריד םעד זַא -- ,ל2ש 8 טימ ןייטשראפ

 -הרש ,טפרַאדַאב טשינ ןעמ טָאה רעמ ,,,"עקשטינּפשלערוק ,, ַא יו ,ווָאט

 -הרש ,טפרַאדַאב טשינ ןעמ טָאה רעמ .,.,"עקשטינּפַאלערוק , ַא יוװ ,ןָאט
 טרעפטנעענּפָא ןוא טרעהעגסיוא םיא יז טָאה .גנוצ רעד ףיוא סָאד ,גנול

 רעַײלש ןיא טשינ םיא טלעפעג יז ביוא ןַא ,לו0 שליבצנַאמ ריא טימ

 ,בילוצ ןָאמ םיא יז ןָאק ,עמַאמ עמערַא יד ןַָא טשינ םיא טייטש סע ןוא

 םיהַא רעטכָאט רעד טיס קירוצ ןרָאפט ןוא לעשיד םעד ןעווערעקראפ

 ,נַאט ןסיטנַײה וליִמַא
 וצ טסנרע ץנאו עטלַא יד ךיז טמענ ,טכארטעג גנאל טשינ ןוא

 ךיז טפור ןוא ,סערדלאק יד טימ סנשיק יד ,סענירעפ יד ,ךעלקעפ עריא

 :ןעקטַאלז וצ ןא

 -מורַא דיז ,סעקשטינקַאלעהוק ,רימ ןְלעוו סָאװ !רעטכאט ,םוק ---
 -סיוא הלילח ןענַאק רימ ?סעטצירפ עטיורג עכלעזא ןשיווצ ,ָאד ןעיירד

 ...םיׂשובלמ עשיצירדּפ ערעייז ןרימש

 ןריווושעג ,טּפַאכרַאפ דלַאב ךיז טָאה ןַאמצלאה זַא ,ךיז טיימשרַאמ

 רַאפ ןנַאלשעגסיױוא טָאה ןוא םלועבש תויובשה לכ טימ ןעמַאמ רעד ראפ
 סָאװ ,סָאד, זא ,רעטלַא רעד ַאב טלעופעג טָאה רע זיִּב ,דרע הינק ַא ריא

 .?טליבעג רע טָאה ,טדערעג טָאה רע

 טשרע ןענַאטשענסױא ןַאמצלָאה רעודנוא זיא זורצ ?סיב ןייש א
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 -ירטקַא ןַא ?רעטסעווש ןַײז ןופ ןכַאמ ןסָאלשַאב טָאה רע תעב ,םעדכַאנ
 -ענקעװַא הכרב :הרש עטלַא יד ךיז טָאה דרעפ טסיוװָארַאנ ַא יוװ .עס

 -ייא ,הנושמ-התימ ַא ןעמעננַײא יז טעוװ רעכינ !ןיינ לָאמנייא , :טלעטש

 ףיוא ןטנַאידעמַאק עלַא טימ ןצנַאט לָאז רעטכָאט ריא זַא ,ןזָאלרעד רעד
 -יוא יד ףיוא סנברַאש ןנייל ריא ןעמ ןעוו ,טלַאמעד ןדַײפ .קירטש ןייא

 ןענַאמצלָאה טָאה סע .ןזייב טימ טשינ ,ןטוג טימ טשינ ,רציסב ..."!ןנ

 וצ ןביוהעגנָא שזַא טָאה רע ;ןַײרַא סייווש ןטלַאק ַא ןיא ןפרָאװעגנַײרַא

 | ,,,טולב טימ ןטסוח

 !ריא ןיא קיטייוו ַא, ;ןקָארשרעד עטלַא יד ךיז טָאה ,טולב ןעזרעד

 ןבענעג טָאה יז ןוא ..!ןנָאלשרעד יז טָאה רענוד א !ריא ןיא הכמ ַא
 ןוא ןרעוושוצ טזומענ טָאה ןוז רעד ןוא ,יאנת ַא טימ רָאנ המכסה ריא

 חנותח ןעקטַאלז רע לָאז רעירפ זַא ,תודע ייווצ רַאפ ףכ-תעיקת ַא ןבעג
 בלַאה ַא ןיא יו רעמעּפש טשינ זַא ,ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה רע .ןכַאמ

 טָאג יװ ױזַא ,הּפוח ַא ןלעטש ןוא ןתח ַא ןבענ ריא ןעמ טעװ םורַא רָאי

 ...ןטָאבעג טָאה

 קיצעביז ןוא ןביז לטיּפַאק

 יילטרעמ-לטרעט,

 ןטימ ןיא עמַאס .עניווָאקוב ןופ טָאטש-טּפיוה יד -- ץיװַאנרעשט
 ןוא תולדנ טימ טייטש ,סױרַא ןבלעוועג יד וצ רעטצנעפ יד טימ ,קרַאפ

 םוצ, ןעמָאנ ןטימ לעטַאה רעסיורג ַא ןייֵלַא ךיז וצ טקעּפסער טימ

 םעד ןופ :ןפלעה געמ טָאג ,טסעגנ ףיוא סױרַא טקוק ןוא ?ןָאה ןצרַאװש

 -רַאװש, רעד ריז טעו ",ּפמָאק טע בלַאוװש ןַאמצלָאח, רעטַאעט-רעדנַאװ

 לכה-ךס טמענרַאפ עּפורט עצנַאנ יד ,ןריפעצ טשינ טנעה יד "ןָאה רעצ

 יא ,ךיקרָאג רעשידִיי ַא ןיא ייז ןסע ןסע ןוא ,םירדח ריפ-ַײרד עכלעזא
 וצ סָאװ טימ טָאה טסיטרַא רעדעי טשינ םערָאװ ,עלַא טשינ - סָאד
 -- געט עניירמוא, יד ןַײרַא ןטערט סע זַא ,שדוח ףוס טרפבו .ןלָאצ

 טכַאמ עמ ,סעלָאר יד טרידוטש עמ סָאוו ,םעד ןופ ןעמ טבעל טלָאמעד

 -ןטרָאק ַאזַא זיא סָאד ,,?טרעמ-טרעט , ןיא טליּפש עמ ןוא סעבָארּפ

 ,ּבָאק ןייק ןניילוצ טשינ ףרַאד עמ :תולעמ עֶלַא ךיז ןיא טָאה סָאוװ ,ליּפש
 ;ליּפש וצ ףיוא ןשטנעמ לָאצ עטמיטשַאב ןייס ןבָאה טשינ ףרַאדַאב עמ

  עפַאט רעבירעד .קידנעייטש ןוליפַא ,ליוו עמ יוזַא יוװ ןליּפש ןָאק עמ ןוא
 ,ןשטנעמ ללכב ןוא סעקישטזַאקירּפ ,רעמזעלק ,ןרָאיטקַא םעד ןופ ןטלאה
 לנר לע ,קידנּפַאכ ןָאט ליּפש א ןליוו ןוא טשינ טַײצ ןייק ןבָאה סאו

 .תחא
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 ױזַא ןיא ,"לטרעמ-לטרעט, ןיא ןליּפש הרבח יד ווו,רדח םעד ןיא
 ,ךיז טניפעג טרָאד טרעו ,טעז עמ סָאװו םיוק-םיוק זַא ,טרעכיירעגנַא
 דעביא ,שיט םַאב ןאנביוא ץנַאנ .טנַײש ןוז יד ןוא גָאטַאב זיא'םס שטאב

 -ַצלָאה קנַאב יד טָאה לָאמ סקיטציא ,ריקנַאב רעה טציז ,רעלעט ןסיורג ַא

 טיור קידארומ א טימ ןיױשרַאּפ רעטלָאנעג ַא .בלַאװש קַאזיא ,ףתוש סנַאמ

 -פָא םיא טָאה עמ ןוא ןעמונעג טָאה עמ יו ךַײלג ,סיוא םעז סָאװ ,םיִנּפ

 דיז טציה ןוא טנערענפיוא רע ןיא ךָאנ וצרעד ןוא .טיוה יד ןדנושעג
 ןוא ,םַאלק א ךָאנ םַאלק א ,ןטרָאק יד סיוא טנייל רע ,קרַאטש רעייז
 יו םיא טנַאלש טרָאק עדעי טעמכ ,"חרוק יוװ ױזַא, ןבָארנַאב טרעוו
 רעדנוזאב ןדעי ןלָאצסיױוא ןומ רע סָאװ ,םעד רעסיוא ןוא ,"עיטסעב ַא
 טלעש ,ל?יפיוזַא לָאמ ןַײנ ןוא לָאמ ריפ ןוא לָאמ ַײרד ןוא לָאמ ייווצ

 טקערטש ןטַײז עַלַא ןופ ,ןַײרַא םיא ןיא ןָאק סע לפיוו ,ןָא ךַאנ םיא ןעמ

 .ּפָאק ןַײז רעביא ןעילפ תוללק טימ ךדעלטרעוו ןוא ,טנעה םיא וצ ןעמ

 ןטיור ןיא ריד תוכמ ייווצ ,ןטרָאק ייווצ רימ --- !עלעבלעוװש ---
 !ןַײרַא םינּפ

 ,ליפיוִזַא לָאמ ריפ קיּפ רעביוא ןרַאפ ,עלעבלעווש ,רעהַא ---

 עמַאמ יד יוװ ,ןטעקַאנ א טנַײה ןָאטסיוא ריד זומ ךיא ,בלַאווש ---
 !טַאהעג ךיד טָאה

 !טולב עקָא ןַא טימ ןיינּפָא רימ שב טסעוװ ,בלַאװש ---

 !טיוט םעד ,עלעבעווש ,רימ ַאב וטסָאה טיוט םעד --

 !"סעהַאּפ , יד טימ סיורַא ?ןגָאלשעגנ !רזממ ,ַאחַא ---

 סָאו ןוא ,ךיז רע טציה רעמ ,ןבלַאװש טלעש עמ רעמ סָאװ ןוא

 א יו ,טנערב ןֹוא טמַאלפ ןוא רע טליּפשרַאפ רעמ ,ךיז טציה רע רעמ
 ."ךַאד רענעיורטש;

 טסעז .ןרעדנַא ןַא קנַאב יד רעביא בינ !רעביא סַײר !ערעילַאכ ---
 .טַאלב סָאד טשינ יד טייג עס זַא ,ךרַאּפ וד ,ךָאד

 ,טנַײרפ רעטונג א יװ ןוא ,ףתוש ַא יװ ,ןַאמצלָאה םיא טהצע יױזַא
 :בלַאווש קאזיא ףתוש ןטציהעצ ןַײז ןופ קסּפ ןסואימ יַא םּפַאכ ןוא

 רעוו ,רענייא רוחב רעטלַא ֹוד ,טנוה רעוילשעדַאי וד ,קעװַא ---
 ..?תֹוצע יד ַאב טנערפ

 ןוא ןטרָאק טשאט ןוא טנעהב בלַאװש קַאויא ריקנַאב רעד ןוא
 זַא ,טעז ןוא ןַײרַא רעלעט ןיא ןגיוא ענעדנוצעגנַא עטיור טימ טקוק

 .רעקיצניוו ןוא רעהעטיש לָאמעלַא טרעוו סע ,"טנַאט, עסַאק רעד ןיאא
 -יֵצ טימ ,ענעשעק:םעזוב רעד וצ ץפיז ןפיט א טימ חירטמ ךיז רע ןזיא
 טימ רעטסַײט ןטעפ 8 טרָאד ןופ סױורַא רע טּפעלש רעגניפ עקירעט
 :רעקידעבעל ךָאנ טרעוו םלוע ןשיווצ ןוא, טלעג

 -.אב רעוו ןוא ,כנג רָאפ ,רָאפ ?לקיציא ,"וועינעשעק , ןייק טסרָאפ
 ,ןלייא ןַײנ ןבָארג
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 א טימ רַאיטקַא רעטנקירטעגסיוא ןַא רענייא ןָא ךיז טפור יױזַא

 עקטַאלז .רעטסעװש סראטקעריד םעד ןוא ,?נרָאנ ןיא ּפָאנק ןפרַאש
 ,םלוע רעצנַאנ רעד ריא ףיוא טקוק ,רעטכעלעג ַא םיוא טסיש ,ןַאמצלאה

 טשינ ריש טרעוװ ,?זענ ץיּפש ןזיב טיור טרעוו ןוא ךיז יז טמעשרַאפ

 רַאפ ריא טגייַפ ןוא תונמחר ריא ףיוא ָאקסעלַאפַאר טָאה .טנערבראפ

 טרעע ."ץַײרק סָא טליג טנַײה, .,ץַײרק סא טראק א תופתושב ןפיוק

 ןוא .גיוא ערַאבקנַאד טימס קוק א םיא ףיוא טוט ןוא רעטיור ךָאנ יז

 רענײטשַא לָאז רע ,ךַא, ,ןעננַאגעצ טשינ ריש ריא טרעוו ץרַאה סָאד

 ַאב טרעלק ױזַא .."טנעָאנ ,ריא ןבענ ןלעטש ריז .ריא וצ ןיינוצ ןגעוו

 -רַאפ ריא ןפָארטעג טלָאװ רע יוװ ךַײלנ ,ַאקסעלַאפַאר ןוא ,עקטַאלז ריז

 טעמכ .טנעָאנ ריא ןבענ קעװַא דיז רע טלעטש רדיא וצ וצ רע טייג ,גנַאֿכ

 יז עכלעוו ןופ ,רָאה עדנַאלב עגנַאל ענייש ענַײז ןופ חיר םעד יז טליפ

 טלעװ רעד ףיֹוא ַאד ךָאנ ןיא'ס !וינעטַאנ, .ענושמ טשינ ריש טרעוו

 עדנַאלב עגנַאל יד טימ רוחב רעקיזָאד רעה יװ ,למיה ןופ ךאלמ ַאזט

 טשינ ,ָאטשינ ,ןיינ ?ןגיוא עדלימ ענייש יד טימ ןוא רָאה עקידעקעמש

 םיא ןבענ טייטש יז ןעוו ,לָאמ עֶלַא .,."!ןַײז טשינ טעװ סע ןוא ןעוועג

 ןוא סיױרַא טשינ טשרַָאקַא ריא טלַאפ ץרַאה סָאד זַא ,יז טליפ ,טנעָאנ

 סָאװ ןוא ,זיא יז טלעוו ַא רַאפ סָאװ ףיוא ,טשינ סייוו ,ךיז טרילרַאּפ יז

 עמַאמ יד טעזרעד .טנעה יד ןופ ריא אב טלַאפ ןטלַאה טשינ לאז יז

 טימ ןיא סָאװ, :לֹוק ַא ףיוא ,דיוה ריא וצ יז טגָאז ,חכרב-הרש ,עריא

 ךיז טלעשרַאפ ןֹוא רעטיור ךָאנ יז טרעװ --- "??ענַײמ רעטכַאט ,ריד

 תומא דלד יד ןיא טייטש יז זַא ,ךעלקילנ יז זיא ךָאד ןוא ,ןייבעג סָאד

 רעװ ןוא ,רָאה עקידעקעמש עדנַאלב יד טימ רוחב םענייש םעד טָא ןופ

 ןופ קוק ןייא טימ שטָאכ ,קֹוק ַא טימ ךָאנ יז טײלנַאב רע זַא ,טסעומש

 ,למיה רעד יװ ,ןענַײש סָאוװו ,ןגיוא עדלימ עקיטכיל עטונ ענייש ענַײז

 רעמערַא רעד טָא ,ןַא ריא טייג סָאװ ןוא ...!ןוז יד יו ,ןעמערַאװ ןוא

 ?ערעדנַא עלַא ףיוא ןקוק ייז יוװ ,ריא ףיוא ןקוק ןניוא יד יצ ,עקטַאלז

 ...טמערַאוװ ןוא טכַײל ןוז יד יבַא ,רעטיול ןוא ןייש ןיא למיה רעד יבַא

 בלַאה א רעכעה טפיוקרַאפסױא טָאה בלַאװש קַאזיא ריקנַאב רעד

 -עט ןיא טלעג ענעפרָאװעגנָא סָאד ףיונוצ טרַאש רע ןוא ,ןטרָאק שַאט

 רעד ןופ ןניילסיוא ןָא רע טבייה ,םַאזננַאפ ,עקנעילָאװַאּפ ןוא .,ןַײרַא רעל

 ענרעשז טימ טקוק םלוע רעד ןוא ,טדָאק ַא ךָאנ טרָאק א שאט רעטייווצ
 תוללק ןוא ,טסקַאוװ רעדליּפעג רעד ןוא ,"ןנַאלש, ןטרָאק יד יװ ,ןגיוא

 ךיז טציה בלַאװש ןוא ,ןַײרַא ?מיה ןויב ןעייג ןרעטכעלעג יד ןוא ,ןעולפ

 טרעוו ,,טַאלק רעטרעפ רעד ןיא ץַײרק סָא סױרַא טלַאפ .טלעג טלָאצ ןוא

 טעו ןעד רעוו !ָאקסעלַאפַאר, ..'?ץַײרק סא טָאה רעוו, ;ַײרשעג ַא

 ...!טלעג םענ ?וטסגַײװש סָאװ !עלעקסעלַאפַאר, ..."?ץַײרק סא ןבָאה

 "טַאלז הרושב ַא ןָא ַאקסעלַאפַאר טנַאז -- ,ןענווװעג ןנַאה רימ --

 ;}י
 טא
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 ,םניוועג ןבילוצ ױזַא טשינ .?מיח ןטעביז ןפיוא זיא עקטַאלז ןוא .ןעק
 -ַאר ...ןעקטַאלז טימ ,ריא טימ טדער ַאקסעלַאפַאר סָאװ ,םעד בילוצ יו

 :הנקמ םיא ןענַײז הרבח ןוא ,טרָאק ןַײז ריקנַאב םעד טזַײװַאב ָאקסעלַאפ
 ינַאנענרעביא םיא ןיא רעצעמע !חלצומ א טָא ןונדונ !סָאד טייג םיא;

 ץראה רעטיב רעייז סיוא ןזָאל ןרָאיטקַא יד ןוא .."רעמע עלופ טימ ןענ

 ;ריקנַאב םעד ןבלַאװש וצ
 "וא ,טלענ ביג ,,,ליפיוזַא לָאמ ריפ .,,,ץַײרס סא !עלעבלעווש

 ,!בינ-בינ ,לקיצ
 ןוא בלַאװש קַאזיא ריקנאב רעד טנַאז -- !ביג ךיא ,בינ ךיא --

 ײזַא לָאמ ריפ ןַײרַא טנַאה ןיא ןָאקסעלַאפַאר רעלעט ןופ סיוא טְליוֵצ

 ךַײלנ טשינ ןיא ַאקסעלַאפַאר לַײוװ ,רַאפרעד ,ןנינענרַאֿפ טימ ןוא לימ

 טרעדליּפ ,טנוועג רע זַא ,לעּפתנ טשינ טרעוו ָאקסעלַאטַאר ,ערעדנַא וצ
 ביפ ןבָאה ןָאקסעלאפַאר ,ערעדנַא ֹוצ ךַײלג טשינ ךיז טלעש ןוא טשינ

 ןעמעֶלַא ןופ רעמ ןוא .םַאנסיױוא ןָא ,סעסירטקַא עֶלַא ןוא ןרָאיטקַא עלַא

 עקטַאלז ,לרעטסעוװוש סנַאמצלָאה רָאטקעריד םעד -- םיל םיא טָאה

 .ךעבענ

 קיצעּביז ןוא טכַא לטיּפַאק

 ןָאדנַאל ןופ עשעּפעד א

 ןיילַא ךָאנ זיא ,לרעטסעווש סנַאמצלַאה רָאטקעריד םעד ,עקטַאלז
 סָאװ ,טשינ ןייַלַא טּפיוהרעביא סייו יז .השעמ עצנַאנ יד ןרעג טשינ

 ,שטנעמ סיוא יז טרעוו יױזַא ,ןָאקסעלַאּפַאר יז טעזרעד .ךיז טוט ריא טימ

 רעד ףיוא ,רעטאעט ןיא ,טסעומש רעוו ןוא יז טרילדַאפ סיפ ןוא טנעה

 טרילרַאפ --- ,ןדייר םיא טרעהרעד יז זַא ,רָאנ םיא טעזרעד יז זַא ,ענעצס

 טשינ .עניב רעד ןופ ןריפּפָארַא יז געמ עמ זַא ,טליפ יז זַא ,ױזַא ךיז יז

 רָאטקעריד םעד רעדורב ריא ןופ קספ ןסואימ ַא יז טּפַאכ לָאמנייא

 -סעוש רענענייא ןַײז וצ וליפַא רעסישזער רעננערטש א ןיא ןַאמצלָאה)
 :ןניוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ ריא וצ טנָאז רע ,(רעט

 ..ןוק עתמא ןא יװ עקַאט ,עקטַאלז ,טליּפשענ טנַײה וטסָאה ,ונ ---

 ..ןןפיפש ַאזַא רַאפ ןקַאהּפֶא ריד ןעמ ףרַאד סיפ ןוא טנעה

 םיפ ןוא טנעה ןקַאהּפָא ריא ףרַאד עמ זַא ,דיוא ןיילַא סייוו עקטַאלז
 ;גירקעג ביל טראפ טָאה יז ןא ,קידלוש יז זיא סאו ראנ ,ליֿפש אזא רַאֿפ
 עקידעקעמש עדנַאלב עגנַאֿפ יד טימ רֹוחַּב םענייש םעד טָא טייחרעליטש
 יז טָאה ןנירקעג ביל ןוא ?ןניוא עטונ עדלימ עקיטניל יד טימ ןוא ראה
 רעמערַא ריא טימ ןעמונעג ןיא יז סָאװ ,טונימ רעטשרע רעד ןופ םיא
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 ןעמוק טפרַאדַאב ןצנַאנניא רָאג יז טָאה סָאװ ,,,ןרָאפ וצ רעהַא ןעמַאמ |

 ןיא ,םייחה רעה ןיא טרָאד ןעגנַאגעגּפָא ריא זיא סָאװ ..,ןרָאפ וצ וצרעהַא
 -ענְנָא ןיוש ןֹוא ךעלטפָאק ןעיינ טנרעלעג ךיז ?עלעטעטש םעניילק םעד
 ןצעז ןביוהעגנַא רעדורב רעד טָאה ,ןיינ .ןענידרַאפ וצ זַײװכעלסיב ןביוה |

 -- טסישענוצ ייז רע טָאה טלעג ןוא ,ווירב א ךָאנ ווירב ַא ,ווירב טימ

 .ןעמוקעג ייז ןענַײז ,ונ !ןעמוק ןלָאז ייז ,םשה ןעמל .ןעמוק ןלָאז ייז

 יטערבוס. ַא רַאפ רעירפ ,טעברַא רעד וצ ןעמונעג דלַא יז ןעמ טָאה
 יד זַא ,ךעלעכיש עננע טימ עלעדיילק ץרוק ַא ריא ןָאטעגנָא טָאה עמ
 טימ ךעלקעב יד טברַאטעננָא ריא ןעמ טָאה טנַײה ,ּפָאק ןופ ןכירק ןגיוא|

 ױזַא יז ,יז טנרעלעג ןוא ןצרַאװש טימ ןניוא יד טריפעגרעטנוא ,ןטיור

 יו ןוא ,ןעיירד ךיז לָאז יז ױזַא יװ ,ןייג לָאז יז יוזַא יוװ ,ןייטש לאז יז
 טנַאלקעג ךיז יז טָאה ..!רעדורב רענענייא ריא ,רעדורב ריא ?טנרעל

 -עג יז ץלַא סָאד טָאה רעוו ןוא .ךעלגייא יד טימ ןעלטניּפ לָאז יז ױזַא
 ,ייהעלע , :טנַאזעג הכרב-הרש ,עמַאמ יד ריא טָאה ,ןעמַאמ רעד רַאפ
 -יוב ןפיוא ןכירק ךיד טסייה עמ ןוא ןדמערפ ַא ַאב טסניד וד ,רעטכַאט

 רעדורב רעד יז טָאה ךָאנרעד ...'?ןעוװעג רעסעב ריד טלָאװ -- םעד
 וצ ףיוא לוק ןייק טשינ יז טָאה ענַאדַאמירּפ ַא רַאפ ןכַאמ טלָאװעג

 טמירקעגרעביא ,תונכס -- סעכ ןיא ןעװענ רעדורב רעד ןיא ,ןעגניז
 זַא ,ץָאק עטוג ַא יו ,לרעטסעווש ,טסעשטיווק וד, :טגניז יז יוװ , ,ריא

 "..קע ןפיוא ןָא ריא טערט עמ

 רעד ףיוא רעקיטכיל ?סיב ַא ןרָאװעג ןעקטַאלז זיא טלָאמעד טשרע
 תידוהי ןופ עלָאר יד ןענרעל ןבענעג ריא טָאה רעדורב רעד זַא ,המשנ

 תידוהי ןופ עלָאר יד סָאװ ,ראפרעד טשינ ןוא ."ַאטסָאקַא ?אירואא ןופ

 טליּפש ַאטסָאקַא ןֹופ עלַאר יד סָאװ ,רַאפרעד יו ,ןלעפעג יױזַא ריא זיא

 עקיטכיל יד טימ ןוא ראה עדנַאלב עגנַאל יד טימ רוחב רענייש רעד טָא

 -ייש ַא רַאפ סָאװ !ךַא ,?ָאקסעלַאפַאר , םיא טפור'מ סָאװ ,ןניוא עדלימ
 ןייֵלַא םיא בילוצ ..,?ָאקסעלַאפַאר , ,"ָאקסעלַאפַאר , ;זיא סָאד ןעמַאנ רענ |

 -ַאֹּפ ַא יװ ,ןרזח ןוא ,סעלָאר ןענרעל ,ָאד טָא ךיז ןעשטומ וצ יאדכ זיא
 !וא ,ןיטשרַאפ וצ ןַא טשינ טבייה יז סָאװ ,רעטרעוו ענדָאמ ,יינופ

 ,תמא םעד סייוו טָאג ןייא סָאװ ,עניב רעד ףיוא טכַאנ עלַא ןטערטסיױרַא
 ,רעטאעט םעד ,עניב יד טנַײפ טָאה יז ,ָא ,טנַײפ סָאד טָאה יז ױזַא יו

 ןעמעלַא ןופ רעמ ןוא .עינַאּפמָאק עצנַאנ יד טנַײפ טָאה יז ,ןטסיטרַא יד

 ןָאק ןקֹוקנא .בלַאװש קַאזיא ,ןָאינַאּפמָאק סרעדורב םעד טנַײפ יז טָאה
 רעטניה ריא וצ טכירק רע סָאװ ,ראפרעד םינּפ ןטיור םעד טָא טשינ יז

 יז טּפַײנק ,ריא וצ ךיז טעּפעשט רע .טשינ טעז רענייק זַא ,ןסילוק יד

 טָאה יז יצ ,ריא אב ךָאנ טגערפ ןוא שיילפ רעקיטש ריא ַאב סיוא טסַײר

 :טגַײװש עקטַאלז .,."?עלעּפע ,ביל ךימ טסָאה !סנַײמ עלעּפע , ;ביל םיא -
 טנַאז .,."!םינּפ ןטיור םענעלָאװשעג םעד ,ןבָאה ביל ױזַא םיא לָאז טָאנ,-
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 יז טלָאװ ןַײרַא טלעוו רעד ןיא ,םיא ןופ טפיױולטנַא ןוא עקטַאלז ךיז וצ

 ןפיוא ןָאטעג יז טלָאװ ַײּפש ַא .רעדורב ןרַאפ ארומ יז טָאה ,ןפַאלעג
 עדנַאלב עגנַאל יד טימ ָאקסעלַאפַאר רעד טָא גנַאב ריא טוט ,רעטַאעט

 -ַאר !ָאקסעלאפַאר ,ךַא ,ןניוא עטוג עדלימ עקיטכיל יד טימ ןוא רָאה

 ףיֹוא קידנעטש ריא ןיא ןעמָאנ סעסיז רעביל רעקיזָאד רעד !ָאקסעלַאפ

 ,ףָאלש ןיא ריא ךיז טמולח ןעמָאנ רעסיז רעביל רעקיזָאד רעד ,ןּפיל יד

 ילַאק סָאד םורַא יז טמענ ,טעב ןיא טכַאנַאב קידנניל ,לָאמנייא טשינ ןוא

 רעשלדיימ ןעמערַאװ ריא וצ וצ סָאד טקירד ,סנּפָאקוצ ןֹופ עלעשיק עט
 יז יוװ ,תידוהי ןופ עלָאר יד ,עלָאר ריא ןיא ךיז טנאמרעד יז ןוא טפורנ

 ךיא ,ט? אה פָא ך יי מ ן ָא ק ס ַא וו; ;ןיילַא ךיז וצ טדער
 ןַײמ וצ וס ער פוצ ץיה טי מס ם יא ? ַא ז

 ריא וצ עלעשיקנּפָאק עטלאק סָאד וצ טקירד יז ןוא ...73ט ס ו ר ב

 טשוק ןפיל עשלדיימ עסייה עריא טימ ןוא ,טסורב רעשלדיימ רעמערצאוװ
 ןסיז ןביל םעד טייהרעליטש טעשטפעש ןוא רעטצניפ רעד ןיא סָאד יז

 ... !ָאקסעלַאפַאר !ָאקסעלַאפַאר , :ןעמַאנ

 ,עטשרע סָאד ןיא ,ןעקטַאלז ףיוא טקעוו עמַאס יד זַא ,ירפרעדניא

 -ַאפַאר רעביל רעסיז רעד -- ,ןעקנַאדעג יד ףיוא ריא טמוק סע סָאװ
 רעדיוו יז טעו דלַאב טָא ,ןעז רעדיוו םיא יז טעוװ דלַאב טָא .ָאקסעל

 ןייטש רעדיוו יז טעוו דלַאב טָא .סעבָארּפ ףיוא םענייאניא םיא טימ ןַײז

 ןייֵלַא יז ,יז רָאנ סָאװ ,ליפענ ַא טימ ןוא ,עניב רעד ףיוא םיא טיט

 ןעגנילש יז טעװ ,טנעָאנ ,טנעָאנ םיא ןבענ ןַײז יז טעוװ ,ןסיוו סָאד ןָאק
 -| ה י !ת י ד ו ה י , :;רעטרעוװ עביל עסיז ענַײז ,רעטרעוו ענַײז
 דעי ףיוא טייטש ןרערט עס יה טימ !תי ד

 ,ןבירשענפיוא ןע מו ב ענַײד ןופ ע? ע ט ע? ב
 ער עד נָא ס אה ר ַאפ סנ יא ןענ ַײז רימ ס ַא װ

 ץראה סָאד סנטַײצאב ןיוש ןָא ריא טכבייה סע ןוא ..."'ן ר ָא װ ע ג

 ....ןָאקסעלַאפַאר !ָאקסעלַאפַאר , ;ןּפַאלק וצ

 -רַאפ סיפ ןוא טנעה ,שטנעמ סיוא יז טרעוו ,םיא יז טעזרעד ןוא

 טלַאהַאב ןוא ךעבענ ךיז טעינימ יז ,ןרילָאק ײלרעלַא טרעוו ןוא יז טריל

 .ןעז טשינ לָאז רענייק --- םינּפ סָאד

 ליפוצ ,טשינ סָאד טקרעמַאב עינַאּפמַאק רעקיזָאד רעד ןופ רענייק
 ןליפַא טעז סָאװ ,ןַאמצלַאה ןייא רָאנ ,ןטרָאק יד ןיא ןָאטרַאפ ןעמ ןזיא

 טדער עמ סָאװ סָאד וליפַא טרעה ןוא ,טשינ טקוק רע ןעוו ,טלָאמעד

 :ןצראה ןיא ךיז אב טכַארט ןוא ץלַא טרעה רע ,ץלַא טעז רע --- ,טשינ

 זא ..ןַײרַא רדח ןיא טיינ "טאי, רעד ,גיוא ןייב ןייק ,ערהזןיע ןייק,
 ןטַײצ עכינ ןיא םשח-הצרי-םא רימ ןלעוו ,טָאנ ַאב ןַײז טרעוו ןלעוו רימ
 ,"ןִמָא רמאנו -- גַײפ ַא טלעוו רעד ןלעטש
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 -- ןןטרָאק בינ ?ןייטש ןבילבעג וטסיב סָאװ !סקַא-רעסַאװ --
 .ףתוש ןַײז וצ ןַאמצלַאה טנַאז

 טלטייט ןוא ,בלַאװש םיא טרעפטנע -- !בינ ךיא !בינ ךדיא --
 ןיא .ןעמאלפ וצ ףיױא טשינ םיא טרעה םינּפ סָאד ןוא ,ןטרָאק סיוא

 "!ןַײרַא, .ַײרד-ייוצ-סנייא :;ריט ןיא ּפַאלק ַא ךיז טרעהרעד טונימ רעד

 ַא -- ריט יד ךיז טנפע סע ןוא ,לָאמַאטימ תולוק עכעלטע ןַא ךיז ןפור

 -- "?שעפעד א רַאפ סָאװ, ."ןָאדנַאל ןופ, -- ??שעּפעד ַא זיא ןענַאװ

 ןופ, ,"בלַאווש קַאזיא וצ , "?שעּפעד א ןיא ןעמעוו וצ , .שעּפעד
 רַאפ טשינ ?ןענעייל בלַאװש ןָאק יווח ,"ןענעייל םיא טזָאל ,טַײצ טָאה,
 ,"ןרָאװעג טנַאזעג םיא

 -וצ קנַאב רעד ןופ טלעג סָאד םדוק טלייטעצ בלַאװש קַאזיא ןוא

 ףראד עמ םערָאװ ,טַײצ ?סיב א טמענ סָאד ןוא ,סרעליּפש יד וצ קיר

 רעוו ?םיוו ,ןעקנעדעננָא ךיז לָאז עמ ,רעטסינימ א ןופ ּפָאק ַא ןבָאה ךָאד

 -ןַאב ןפיוא תוללק ?סיב ןייש ַא טלַאמ ַײברעד .טלעטשעגנַײא טָאה סע

 -ענ יװ ,ןטפול רעד ןיא ןעָולפ רעטרעוו עקיציּפש עפרַאש ןוא ּפָאק סריק
 ,ךעלנייוו

 טונימ א ףיוא סיורַא בלַאוש ךיז טּפָאכ ,טלעג סָאד טלייטעגסיוש

 -רעביא םיא לָאז רע ,לעטַאה םענופ סָאבעלַאב םוצ עמַארנעלעט רעד טימ

 ,טנַאּפשעג טבַײלב םלוע רעצנַאנ רעד ןוא ,טייטש ןטרָאד סָאװ ,ןענעייל

 ןוא ..?ןַאמצלַאה ףתוש ןַײז רַאֿפ בלאווש ןבָאה ןַאק תודוס א רַאפ סָאװ
 טָאלג טייטש םיא ,ןיילַא ןַאמצלָאה טנַאּפשעג ןיא ןעמעלַא ייז ןופ רעמ

 ןַא יו ,ןעמעלַא טימ ַאד ןציז ןבילבעג זיא רע סָאוװ ,חשעמ יד ןָא טשינ

 ,ננוי ןבָארנג םעד ףיוא רעַײפ ַא םיא ןיא טנערב סע ןוא ,רענעסימשענּפָא

 ףיוא ןעמוק לָאז ערעילַאכ א, :ןדנוברַאפ םיא טימ ךיז טָאה רע סָאװ
 . א טימ בלַאװש קירוצ ןַײרַא טמוק טָא רָאנ ,,,"!רעכַאמ-ןרַאגיצ םעד
 ;םלוע ןצנַאנ םוצ ןָא ךיז טפור ןוא םינּפ קידנענַײש

 !ןָאדנַאל ןייק ןרָאפ רימ ,רעדניק --
 ןשיווצ ןַאטענּפָא ךיז טָאה סָאוװ ,ןלעטשוצרַאפ ךיז רעווש זיא סע

 ןיא רעניישא .הרושב עקיזָאד יד טרעהרעד טָאה עמ ןזא ,ןרָאיטקַא יד

 :טנַאה עטכער יד ןביוהענפיוא ,שיט ןפיוא ןעגנורּפשעגפיױרַא
 !ןָאדנַאל לָאז ןבעל !ןַאדנַאל !ןַאדנַאל ?ןַאדנַאל ןיא ---

 :סעקטיל יד רעביא ׁשְטָאּפ ַא טגנַאלרעד ךיז טָאה רערעדנַא רעד
 !ןעמענ דימ לָאז חור רעד ,ןַאדנַאל ןייק גנַאל ןיוש טיצ ךימ ---

 עקידלטסעק טימ רָאיטקַא רעטנקירטעגנסיוא רעגנַאל ַא ,רעטירד ַא
 יד ןיא טנעה עדייב ןַײרַא טנייל ,זיא רע גנַאל יווװ סיוא ךיז טיצ ,ןזיוה

 ןָא טבייה ןוא תונכס טימ ןגיוא רַאּפ ַא סיוא טצנַאלג ,סענעשעק-ןזיוה
 ,ריב יאס ריד יאמ ,סעי-סעי א, ןוגינ ַא טימ ןוא שילגנע ףיוא ןדייר

 םעד טגנַאלרעד רעטרעפ ַא "!גניק יאמ גניר יאמ ,קייטס יאמ קייק יאמ
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 שברעד וצ טגניז ,לצנעט ַא טָאלג טייג ןוא עציילּפ ןיא קסארפ א ןטמנימ

 ךיז טָאה סע ןענַאװ ןופ סייוו טָאג ,לדיל שַייוג א לוק קירעזייח ַא טימ

 ../!אנילמ ַאד וואכייֵאַּפ יאט ,אמענ יאט ,וונב ,ע, :ןעמונעג רעהַא

 ַא יװ ,ןַאמצלַאה ךיז טַײרשעצ --- !םירזממ ,ןַײז לָאז פיטש ---

 ןטימ ץעז ַא טגנאלרעד ןוא ,סָאבעלאב זיא רע זא ,טליפ סָאװ ,שטנעמ

 !טעילוהעצ לטיב ַא סע ךיז טָאה עמ ,רָאנ עז --- .שיט ןרעביא קַאלוק

 הכמ ַא ,ןרעטלע ןַא רַאפ ץרא-דרד ל?ּפאק ןייק !עבאב רעד ףיוא הלודנ א

 ...!סעצײלּפ יד ןיא ערעילַאכ ַא !םינּפ ןיא ךַײא חכמ א !זדלַאה ןיא דַײא

 ;ןָא ךיז רע טפור ןבלאווש וצ ןוא

 ?עלעבלעווש ,שעּפעד יד רעהַא רָאנ זַײװ ,ּונָא --

 .ךיז טלקנעװק ןוא בלַאװש םיא טגָאז -- ?שעּפעד יד ןזַײװ --- 

 ?ןזַײװ טשינ ריד לעװ ךיא ?ןעד סָאװ .ָאי ?שעּפעד יד ריד ןזייוו ---

 .?סיב ַא רעטעּפש ,דלַאב טשינ .זזַײװ דיד ?עװ ךיא ,ןזַײװ ריד לעוװ ךדיא

 וד זַא ,ךרֹוד ךיז םוק ,ךַאז א ןלייצרעד סעּפע רעירפ ריד ףראד ךיש

 .ןוַײװ ריד ךיא לע טרָאד ,ןַײרַא רעלעק ןיא ,טסליוו

 :עינַאּפמַאק רעד וצ םינּפ ןטימ םיוא דיז טרעק בלאווש ןוא

 ?ןַײרַא רעלעק ןיא רימ טימ טייג רעוו ---
 !עַלַא ?רעוו טסייה סָאװ ---

 !רעלעק ןיא !רעלעק ןוא --

 עמ ןוא הרבח רעד ןשיוװצ ַײרעּפוטטש ַא טימ רעדליּפעג א טרעוו סע

 .ןַײרַא רעלעק ןיא םענייאניא טייג עמ ןוא "ןָאה ןצרַאוש ,, םעד טזָאלרַאט

 קיצעביז ןוא ןַײנ לטיּפָאט

 רעלעק ןיא

 ןוא .בוטש ַא רָאנ ןיא'ס ,רעלעק ןייק טשינ סָאד זיא ךעלטננייא
 ַא רָאנ ,קנעשנַײװ ןייק טשינ ןוא ,קנעשנַײװ א רָאנ ,בוטש ןייק טשינ

 טגָאז עמ זַא ."רעלעק, סָאד ןעמ טפור רעבָא ץיווָאנרעשט ןיא ,?קנעש

 עמ טניימ סָאר זַא ,ןיוש רע סייוו -- ?רעלעק ןיא רימ ןעיינ, ;םענייא

 "ופ סָאבעלַאב םעד ןעמ טפור ױזַא .ס 9 עש עב ריא מט ו צ ---

 ןעװעג ךיוא זןיא רע) םולשה וילע לשעב ןטַאט ןַײז ךָאנ ,רעלעק םענ

 ,(רעקנעשנַײװ א

 -רַא ערעודנוא ןטָארטעגנַײרא ןענַײז רעלעק ןקיזָאד םעד ןיא טָא

 -רענוא טימ "עלעסאר, א רע ,?סעמיצ א רעוו טלעטשַאב ךיז ,ןטסיט

 ענַאל רעד טול רעדעי --- ןיילַא ךעלעקרענוא ראַּפ א רעוו ןוא ךעלעק
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 טלעטשעג טָאה ןַײװ ןוא ,'?טרעמ-לטרעט, ןכַאנ ענעשעק ןַײז ןופ
 - .בלאווש

 .טנַאזעג רע טָאה --- !גָאט ןַײמ לזעלג ןפיוא זיא טנַײה ||
 ,ןעמונעג טָאה בלַאוש קַאזיא סָאװ ,טַאקשומ לזעלג ןטשרע םענופ

 ןלייצרעד ןעמונעג טָאה רע ןֹוא גנוצ יד םיא ַאב ןדנובענפיוא ךיז טָאה
 ןוא ,ףֹוס ןזיב בייהנֶא ןופ השעמ עצנַאג יד ןַאמצלָאה ףתוש ןַײז רַאפ

 -רַאפ טשינ טעװ רע יוװ ,ןקילנַאב יױזַא םיא לָאז טָאנ .תמא םענייר םעד

 ַא ןנָאז רע לָאז יאמעל ליפ ױזַא טָא ףֶא וליפַא םיא רַאפ ןענעקייל
 ,קיצכעז ןוא סקעז רענעּפָא ןַא ןיא'ס ?תמא ןטימ ןייג ןָאק רע זַא ,ןניל
 -צלָאה םיא זיא רע ןזַא ,טקרעמַאב גנַאל ןיוש טָאה ,בלַאװש קַאזיא ,רע
 טשינ טכַאמעג ךיז רע טָאה ךָאד ןוא ,קירעביא ןטולחל ,קירעביא ,ןענַאמ

 ,רעטסעווש רעד בילוצ רָאנ ?ןעמעוו בילוצ ךיז !טלַאהעג ןוא קידנסיוו
 ךיוא ןיילַא ענַאדַאמירּפ יד טָאה רעבָא טַײצ א ןופ .ענַאדַאמירּפ רעד

 -קעװַא טָאה עמ טניז ןופ ,עדָאמ רעד ןופ סױרַא יו סעּפע ןביוהעגנא
 ךָאנ ןוא ?ַאטסָאקַא ?אירוא, בילוצ ןיטעדעּפָא עטסעב יד ןפרָאװעג

 לָאמַאבַאנ ןוא ָאקסעלַאפַאר החרדס א קעװַא זיא ,ןכַאז עטסוּפ עכלעוא
 בלַאװש ,ןיילא רע אלימ ,ָאקסעלַאפַאר לָאמַא רעדיוו ןוא ָאקסעלַאפַא

 לַאירוא זיא -- ַאטסָאקַא לאירוא ,ןרא ןבייהנַא םיא לאז'ס ,סע טסייר

 -סעוש רעד טימ ןעמ טוט סָאװ ,רעטסעוװש יד רעֶבָא ןיא .ַאטסָאקַא
 -עג בשיימ ךיז רע טָאה ,ןטנעמסידָאלּפַא א טגָאז ,ךיוא ליוװ יז ?רעט

 יד .ןָאדנָאל ןייק לסינ רעדורב ןַײז וצ ווירב ַא קעװַא טבַײרש ןוא ןעוו
 טָאה ,יױזַא דימת טוט ,בלַאװש קַאזיא ,רע א ןוא יױזַא ,השעמ עצנאנ

 ןופ ?סינ רעדורב ןַײז וצ ווירב ַא קעװַא רע טקַאה יױזַא -- סעּפע רע

 יופ ?םינ רעדורב ןַײז םיא טבַײרש -- !ץלָאהקיּפ ןב הטוש , ;ןָאדנַאל

 ןינומש ןופ ךיז ןּפעלשמורַא רעיש רעד זיא ןענַאו זיב -- ;ןָאדנַאל

 וצ עדייב טמוק ןוא רעטסעווש יד םענ ,רע טבַײרש ,רעמַא ?ןינוב וצ

 -ענ ַא ,רע טבַײרש ,ךַײא רַאֿפ ָאד בָאה דיא ,ןָאדנָאל ןייק ,רעהַא ןרָאפ

 ,עקצַאצ ַא רעטַאעט ַא ,רע טבַײרש ,ָאד ןבָאה רימ .דלָאנ ַא -- טפעש

 -ַאעט ַא לָאמנייא ןיוש .ןדנוא אב סָאד טסייה ?רעטַאעט-ןָאיליװַאּפ,
 ַאק ,ןעגנַארד ;סנייא ןוא סנייא ןענַײז ,רע טבַײרש ,ןטסיטרַא ןוא .רעט;
 -עּפָאל טימ דלָאנ ןגעװטסעדנופ טרַאש עמ ןוא ,רעצלעהטַײש ,סענעשט}

 -עג ןייק טשינ רעייז ָאד זיא ,רע טבַײרש ,םוקילבופ סָאד םערָאװ ,סעט

 סיוא טקעֶל ןוא ףיוא סע טסע ,םעד טיג עמ סָאװ ,םוקילבוּפ טעוװעלַאב-

 עמ ןעמעוו טימ ,רע טבַײרש ,טדערעג ןיוש בָאה ךיא ,רעגניפ יד טימ
 .סעוש רעד טימ רעהַא ןעמוק רעדורב ןַײד רַאנ זָאל ;ייז ןגָאז ,ףרַאד

 ןבָאה רימ .ןרעקֹוצרַאפ יז רימ ןלעװ ,ןכַאדַאמירּפ רעד, טימ ,רעט

 טוָאל סטוג .ןעגנוטַײצ יד ןיא טנעיילעג ןֹוא ריא ,ןופ טרעהעג ,ייז ןגאג
 רעדורב ןַײז םיא טבַײרש ךָאנ ןוא ךָאנ ןּוא ,ֹונ , טַײװרעדנופ ןרעה ךיז
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 םיא טקַאה ןוא ,סע טסייה ,בלַאװש קאזיא ,רע טייג .ןָאדנַאל ןופ ?סינ
 ראד עמ ןטשינ ץנוק ןייק ןיא ןרָאפ ;ױזַא ןוא ױזַא ;ןירב ַא ןַײרַא
 טמוק ,..טקַארטנַאק ,עיטנַארַאנ ,סעיצידנַאק ;טרָאֿפ עמ סָאוװו ףיוא ,ןסיוי
 ,המהב, :ןָאדנַאל ןֹופ ?סינ רעדורב ןַײז ןופ הבושת ַא רעדיוו ןָא םיא
 אמתסמ ,ןעמוק טסלָאז ,ריד נָאז ךיא זַא !טסיב וד סָאװ ,רע טבַײרש
 -ןאראג סעיצידנאק ;ףרַאד עמ סָאװ ,ננידצלַא ,רע טבַײרש ,ָאד ןיוש זיא
 ןַײרא םיא טקַאה ןוא ,בלַאוװש קַאזיא ,רע טייג ,"ןטקַארטנַאק ןוא סעימ
 -סעווש יד ןוא ,?יפיוזַא ןוא ליפיוזַא ךיא בָאה, ;ךכֹו ךכ ,ווידב ַא ךאנ
 יז ןעמוק ,שעּפעד ַא ןּפַאלק רע לאז -- ?יפיוזא ןוא ?יפיוזַא -- רעט
 .שעּפעד עקיזָאד יד ןָא םיא טמוק ."ןרָאפ וצ דלַאב

 וצ בלאוש טכַאמ -- ?יחַא ןַײמ ףיוא ןנָאז וטסעוו סָאוװ 4ונ ---
 .םינפ עטיור סָאד ןנעקַא קעווא םיא טלעטש ןוא ףתוש ןַײז

 טשרמולכ ןַאמצלָאה םיא טרעפטנע -- ?ןגָאז ךיא לָאז סָאװ ---
 ריד בָאה ךיא ,רענניפ ץיּפש יד ףיוא ךיז טקוק ןוא קיטולבטלַאק ץנֲעג
 יסיכ ,שטָאנני רעװַארב ַא ןיא קישטַארב ןַײד זַא ,טגָאזעג גנַאל ןיוש
 עמ זא ,ץיווַאנרעשט ןיא ןַײז וצ טונ זיא יאדווא .עוושעדָאּפ ןַײז םרעוו טשינ
 סָאו ראנ ?ןדייר וצ ןַארַאפ ַאד ןיא סָאװ ,ןָאדנַאל ןיא רעדורב ַא טָאה
 .שעפעד יד ןעז ןעוועג ןלעב ַא טלָאװ ךיא ?ןעד

 :פזעלג םענופ ּפֶא םוז ַא טוט בלַאװש

 ?ןענעייל ןעד טסנַאק ---
 .ןָאט קוק ַא ױזַא רָאנ ליוװ ךיא :ןענעייפ טשינ ףרַאד דיא --

 -- ןןשעפעד עֶלַא יװ שעּפעד ַא ?ןעזעג טשינ וטפָאה סָאװ --- |
 ןַײש םעד ןנעקַא שעּפעד יד םיא טוַײװַאב ןוא בלַאװש םיא וצ טכַאמ
 יד ןיא ,טקוקעגמורַא ךיז טָאה בלַאװש רעדייא ןוא ,רעטצנעפ םענופ
 .טנעה יד ןיא ןענַאמצלָאה אב ןעוועג ןיוש שעּפעד

 ,רַאטערקעפ סנַאמצלָאה ןרָאװעג ןפורעגוצ ןיא רעטעּפש טונימ ַא
 ןיא טנעיילעגרעביא טָאה רע סָאוװ טָא ןוא ,"גנודליב טימ שטנעמ , רעד
 -ַא םַאר טי מ ר ַא נ זי א ,ן ע מ ו ק ב יו א :שעּפעד
 ."ןוא ק ס על

 דיירסיוא םוש ןייק ףתֹוש ןַײז טָאה ןַאמצלָאה רָאטקעריד רעד
 -ונעג ךָאנ טָאה רע .טנַאזעג טשינ טרָאװ ןייק וליפַא ,טכַאמעג טשינ
 -יא רימש ןטכער א ריא טימ טגנַאלרעד םיא טָאה ןוא שעּפעד יד ןעמ
 ,ֿפָארַא ןביוא ןופ םינּפ ןטיור ןַײז רעב:
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 קיצכָא לטיּפַאק

 ? ןױשרַאּפ רעד זיא רעוו

 זיא ?,ּפמַאק טע בלַאװש ,ןַאמצלַאה , עּפורט-רעדנַאװ עטסירַאב יד

 ןטכירּפָא רעטַײװ ןרָאפ ןוא ץיווָאנרעשט ןזָאלרַאפ וצ ןעוועג טיירג ןיוש

 ןופ ןְליפַא טקישענוצ טַאהעג ןיוש ייז טָאה בלַאװש ?סינ .רעטַאעט-תולנ
 "רע רעד ףיוא טקורדעג ןעוועג זיא'ס וו .,גנוטַײצ עשידיי ַא ןַאדנַאל

 עקידנעַײרש עסיורג קידארומ טימ ׁשיפַא עטיירב ץנַאנ ַא טַײז רעטש

 :תויתוא
 ! ! ןַאשייסנעסו !

 !!! סעַײנ עדנשַאררעביא } !} !
 רעשידִיי רעטסערג רעד ,ָאקסעלַאפַאר ַאעל

 -ניא --- ,טלעוו עצנַאנ יד טשאררעביא טָאה סאו ,ראטס

 "!!!רעטַאעטדןָאיליװַאּפ ןיא ,ןָאדנַאל ןיא ןכיג

 זוא סע ,ןַײרַא געוו ןיא ךיז ןקַאּפ ןעמונענ וליפַא ןיוש טָאה ןעמ

 -ענעב םוצ ץיווָאנרעשט ןיא גנולעטשרַאפ ןייא ךָאנ רעמ טשינ ןבילבעג

 יד טיירגעג ךיז טָאה טיפענעב ןקיזָאד םעד וצ ,ָאקסעכַאפַאר ןופ טיפ

 ןענַײז ןטרַאק יד .שארב ןייאהַאפ ןשימעדַאקַא ןטימ טנגוי רעציוװַאנרעשט

 ןענַײז סע .רענייא זיב טפיוקרַאפסיוא גרַאװגנוי הרבח רעד ךרוד ןעוועג

 עניילק עקימורַא יד ןופ טַײלעגנוי ץיװַאנרעשט ןייק ןרָאפעגפיונוצ ךיז

 -רַאפ טשינ ןיהַא לָאמנייק ךָאנ טָאה רעטַאעט שיִדָוי ַא סָאװ ,ךעלטעטש

 .גָאט ןקיטנַײה ןזיב ןושארה םדא ןופ טעשזדנַאלב

 -רעד ףיוא עיטנַארַאג א טסיטרַא ןרַאפ ןיא לָאז רעטקַאּפעגנלופ ַא

 וצ טעמכ טָאה סָאװ ,ַאקסעלַאפַאר יו ,טסיטרַא ַאזַא רַאפ טרפבו .גלָאפ

 טערט רע יװ ךַײלג ,רעַײפ ןבלעז ןטימ ןדנוצעגנָא ךיז ?קַאטקעּפס ןדעי

 -ילבוּפ ןרַאפ ןזַײװַאב לי ןוא עניב רעד ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ ףיוא

 טליפעג טשינ גנַאל ןיוש ךיז טָאה ַאקסעלַאּפַאר ,טגָאמרַאפ רע סָאװ ,םוק

 תוחוכ עלַא טדנעװעגנַא טָאה רע .טנוװַא ןקיזָאד םעד ןיא יוװ ,טוג יױזַא

 -ןאע ןיא ןפַאשענ לָאמ סקיטציא טָאה ןוא טנַאלַאט ןקידנעילב ןַײז ןופ

 ןַא ,ףָאזַאליפ ןעמאזנייא ,ןליטש א ,ןטנכייצעגסיוא ןַא ?ַאטסָאקַא לאיר

 סע רַאנ ,ףיורעד טליצעג טשינ טָאה ןיילַא ַאקסעלַאפַאר ,ַאזָאניּפש ןתמא-

 ןַײז ךרוד .וויטקניטסניא ,טסבלעז ךיז ןֹופ ןָאטעג םיא אב ךיז טָאה

 ;ןוחצנ טסייה סָאװ ,ןזיװַאב רע טָאה טייקכעלריטַאנ רעכעלנייוועגמוא

 ה צנ מ זיא טָאװ רוב ג ַא זיא רעד שש ינ זַא

 'ס יו א ןָאק ס ַא װ ,ר עד ר א נ ,ןר ע דָנַא ם ע ר
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 יז ן{וא ן| ייֿפלַא ךיו טיפ ה מ ח 7 מס ַא ן יי ט ש
 .ײז חצנמ { ײכ ַא

 -ּמש עקיטציא סָאד טלָאװ נוושרעדנַא ץענרע זַא ,ךעלנעמ זיא סע

 -ַאנרעשט ןיא ןעמונעגסיוא טָאװ סע יוװ ,ןעמונענסיוא יױזַא טשינ ןל
 ,"ןטנעמעלע, יד ןענופעג ךיז ןבַאה גנולעטשרַָאפ רעד ףיוא לַײװ ,ץיוו

 עקיזַאד יד ,שינרעטצניפ רעד טימ טייהרעליטש המחלמ ןטלַאה סָאװ

 ,עטניזַאב טפָא ןלַאפ ןוא סיוא ןטלעז רעבָא ןריפ ןדלעה ענענרַאברַאפ

 "עג טושּפ ךיז טָאה רעטַאעט סָאד .ןלַאפעג ןיא אטסָאקַא לַאירוא יוװ
 יד ,סעיצַאוַא עקידארומ ןוא ןטנעמקסידָאלּפַא עקידנשיור יד ןופ ןכַארנ

 טנאיציפענעב םעד ןגָארטעגסױרַא טנעה יד ףיוא טָאה טנגוי עדנרידוטש

 סאו ,תונתמ ןנַארטענרעטנוא ,ןעמולב טימ ןטָאשַאב םיא ,ןָאקסעלַאפַאר

 ,ןטלַאהַאב ייז טָאה ןַאמצלָאה ןוא טכַארטַאב ייז ןבָאה ןרָאיטקַא הרבח

 יעג טשינ ייז טָאה רענייק סָאװ ,ןסערדַא טנעיילעג ןבָאה טַײלעגנוי רַאּפ

 -עג ןיא סָאד ;טרָאװ ןייא טימ --- ,ןטנעהוטס ?טניב סָאד ץוחַא ,טרעה

 ירא ןטעװעלאבעצ אזַא ןלימַא ןטלעז ןַײא ךיז טינ סָאװ ,ףמוירט ַא ןעוו

 ,ָאקסעלַאפַאר יוװ ,טסיט

 ךַאו רעד ףיוא טייטש רעכלעוו ,ןאמצלַאה טָאה טקַא ןטשרע ןכָאנ
 ןּפוטש וצ ביל טָאה סָאװ ,גרַאוװננוי ןשיווצ טקרעמַאב ,גנוטכַא טיִג ןוא

 ,םענעסקַאװַאב ַא ,שפנ םענדָאמ א םענייא סעּפע ,ןסילוק יד רעטניה דיז
 רעד ,ןניוא עטאװעקנַאב עטנַאקַאב טימ םינּפ ןפַאלשרַאפ טנַאקַאב ַא טימ

 רעטשרע רעד ןופ ןענַאמצלָאה ןרָאװעג ןלעמענ טשינ ןיא שפנ רעקיזָאד
 סָאװ ,ןרָאװעג ןלעפענ טשינ זיא םיא ,ןעזרעד םיא טָאה רע סָאװ ,טונימ

 ןנַאלשכרוד ךיז ?יוו ןוא ךיז טפוטש ,ןסילוק יד רעטניה דַײלנ טכירק רע

 ןַײז ?חומ לָאז רע ,ןטעבעג ןַאמצלָאה םיא טָאה ,ןָאקסעלַאּפַאר וצ אקווד

 -- :טרַא ןלעדייא ןפיוא טנַאזעג םיא רע טָאה -- !רעטעפ, ;קירוצ ןייג

 עמ וװ ,ןיחַא טשינ טבירק ןוא ,טעשטיווק עס סָאוװ ,סָאד טָא טשינ טַײז

 -ָאלשרַאפ רעד ;ענענייא סָאד רעדיוו --- טקַא ןטייווצ םוצ .,"טשינ ףרַאד

 ןוא ,ןָאקסעלַאפַאר ֹוצ ךיז טפוטש ןניוא עטַאװעקנַאב יד טימ שפנ רענעפ
 ןיא דִָיי א, :ךעלטרעווכעטש רַאַּפ ַא טימ געוו םעד םיא טינ ןַאמצלָאה

 ןכַָאנ ,'טרנּפנ ךיז רע טכַאמ ,וטסכירק ןיחנוו ,םיא טגָאז עמ .ריזח א

 טירט ייווצ ,ריט רעד ןיא ןיוש טקַאּפעג ןַאמצלָאה םיא טָאה טקַא ןטירד
 ןוא רענלָאק םאב ןטניה ןופ ןעמונעגנָא םיא רע טָאה ,ןָאקסעלַאפַאר ןופ

 -עילָאכ ַא, טימ טשטנעבעג םיא ןוא ,סעינָאמערעצ ןָא ,טושּפ ןפראװעגסיױרַא

 ןרעטנַאלּפ סָאװ ,סעקָאינכ עלַא ןוא םיא "ךיוב טַײז רעקניל רעד ןיא ער

 ,רעטעּפש-טעה טשרע ...!סָאװ ייז סייוו ראי ץרַאװש רעד ,סיפ יד רַאפ ךיז
 טָאה ,ךיז ןָאטרעביא םַאב ןטלַאהעג ןבָאה ןטסיטרַא יד זַא ,ףוס םוצ רָאג

 יװ ,שפנ םענעפָאלשרַאפ ןבלעז םעד ןטַײװרעדנופ טקרעמַאב ןַאמצלָאה

 וצ טּפַאכעגנַײרַא ךיז טָאה ןוא טשטילגענכרוד טראפ עקַאט ךיז טָאה רע
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  רעגיט רעטציירעצ ַא יו ,ןַײרַא עבָארעדרַאנ רעה ןיא דַײלג ןָאקסעלַאפַאר

 ןפָאלענוצ זיא רע רעדייא רָאנ .וצ גנורּפש ַא טגנַאלרעד ןַאמצלָאה טָאה

 -ימ ןעמונענמורא ןעוועג ןיוש שפנ רעד זיא ,קרַאק ןרַאפ ןעמעננָא םיא

 -בַײל ייווצ יוז ,טזדלַאהעג ןוא טשוקעג ךיז ןבָאה עדייב ןוא ?טַאי, ןט
 ,רעדירב עכעל

 ַא ןייטש ןבילבעג זיא ןוא ןניוא ןוא ?יומ טנפעעג טָאה ןַאמצלָאה

 רע טלָאװ ,ןעמוק לָאז טלעוו רענעי ןופ עטַאט רעד ןעוו .רעטרעווילגרַאפ

 ,טונימ רעד ןיא ןעזענסיוא טָאה ןַאמצלָאה .ןעניוטש רעמ טפרַאדַאב טשינ
 רעד רעכלעוו ןיא ,עוטַאטס עטקידנעראפ-טשינ 8 יוװ ,םייל קיטש ַא יו

 ,ןטָארעג טשינ םיא זיא'ס רָאנ ,קערש ןריפכרוד טלָאװעג טָאה רָאטּפלוקס
 ,ךעלרעכעל ענדַאמ ןעוועג זיא םינּפ טלפוטשעג ןניוצעגסיוא ענדָאמ ןַײז

 :טדערעג ןבָאה ןניוא עקיציּפש ענַײז ןוא

 שיילפ ןַײמ סיױֹרַא טפרַאו !ךעלקיטש ףיוא ךימ טדַײנשעצ !ןדִיו

 -רַא פ ר ע ד ט א ז י א ר ע וװ ;רימ טגָאז רָאנ !טניה יד רַאפ
 .?"ט אי, ןטימ דיז טשוק סָאװ ,ןיוש

 קיצכַא ןוא ןייא לטיּפַאק

 ןברָאטשעג עמַאמ יד

 םענעפָאלשרַאפ םעד ,ריסַאק סעשטיװַאלַאפַאר ינעב טקנעדעג רעוו

 סָאװ ,ישטענעלַאה ןופ ןניוא עטַאװעקנַאב יד טימ רוחב ןקידחרוחש-חרמ

 -ענ זיא סָאד ?"החמשו-ןושש, ןעמָאנ םענייש ןטימ םיא טפור עמ

 .ןָאקסעלַאפַאר טימ טשוקעצ ךיז טָאה סָאװ ,ןױשרַאּפ רעד ןעוו
 ?ןעמעוו בילוצ ןוא ןענַאװ ןופ ?ץיוואנרעשט ןייק רע טמוק יו

 שטיװַאלַאפַאר ינעב טכַאמ סָאװ ?יטשענעלַאה ןיא סעּפע ךיז טרעה סָאװ

 עטנזח יד האל ,ןזח רעד ?ארשי טכַאמ סָאװ ?הכּפשמ רעצנַאנ ןַײז טימ

 החמשו-ןושש טָאה םעלַא םעד ןנעוו טָא -- ?לזייר ?רעטכעט רעייז ןוא

 ,טכַאנ עצנַאג ַא ןָאקסעלַאפַאד רַאפ ןלייצרעד וצ טָאהעג

 רעד ףיוא ןעמוקעג ןוא רעטַאעט ןופ סױרַא ןענַײז ייז זַא ,ייווצ יד

 ןָאקסעלַאפַארה וצ ןבילקרַאפ ךיז ייז ןבָאה ,"ןָאה ןצרַאװש םוצ , הינסכא

 ייז לָאז עמ ,ךעלגעמ זיא'ס יצ ,ןענַאמצלָאה ַאב טנערפעגנָא ,רדח ןיא

 ,ןיילַא ןזָאל

 ,ןַאטעג גָאז ַא ייז ןַאמצלַאה טָאה -- !ןויזב ןטסערג ןטימ !ךא -- !
 -חרמ ןפיוא ןגיוא עקיציּפש ענַײז טימ ןבעגעג עשטשילב א השעב תעב

 ייז טזָאלעגרעביא ,ןגיוא עטַאװעקנַאב יד טימ רעטָאנרעּפיּפ ןקידהרוחש
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 ןגעוורעד טשינ ךיז לָאז רענייק ,לוק א ףיוא ךיוה טנָאזעגנָא ,ןעייווצניא

 הּפרח ןייק וצ ,רָאטקעריד רעזדנוא ךיז טָאה ןיילַא ןוא ,ןײגנַײרַא הלילח

 -גיה טַארוקַא רדח ןטייווצ ןיא ךיז אב טצעזענקעווַא ןַײז טשינ םיא לאז

 טשינ ,טוג ךיז טרעהעגנַײא ןוא רעיוא ןַא טניילעגוצ ,ריט רעד רעט

 ןשיווצ ןעמוקעגרָאפ ןיא סָאװ ,ךערּפשעג םענופ טרָאװ א טזָאלענכרודַא

 ןופ ןיושרַאּפ םענעפָאלשרַאפ ןוא םענעסקַאװַאב םעד ןשיוװצ ןוא ?טַאי,

 ,יטשענעלַאה

 ,ןלייצרעד ריד לע ךיא סָאװ ,וינעבייל ,ענַײמ חמשנ ,עשז רעה ---

 ,עמיטש רענַאטָאנָאמ ןַײז טימ ןביוהעגנָא החמשו-ןושש טָאה ױזַא ---

 וצ ריד בָאה ךיא -- ,דימת יו רעקידעבעל ?סיב ַא ֿלָאמ סקיטציא רָאנ

 ,ןיינ יצ טסרעה ֹוד ,טכענ ַײרד טימ געט ַײרד ,ןלייצרעד וצ ןוא ןלייצרעד

 ,טשענעלַאה סָאד טשינרַאג זיא'ס ,יטשענעלַאה ,סנטשרע .קיצניוװ ןזיא

 יד טשינרַאג -- ןשטנעמ יד טנַײה !זירַאּפ ,עשרַאו ,סעדָא ,לָאמַא סָאװ

 רָאנ ?ןעקנַאדרַאפ וצ רימ ןבָאה ןעמעוו ץלַא ןוא .רעַירפ סָאװ ,ןשטנעמ

 ךיז טָאה ןַא רעטַאעט םענעי ןופ ?טסקנעדעג -- רעטַאעט ןשידִיי םעד

 -נַא ,ןיינ יצ טסרעה וד ,ןצנַאנגניא .זדנוא ַאב ןטיבענרעביא ןצנַאגנוא

 ..שרעדנַא ראנג ,טשינ ןיילַא ךיא סייוו -- שרעדנא סָאװ !ןרָאװעג שרעד

 ךָאד ןיא בוטש רעַײא ןופ .טשינ ןעמ טסעומש בוטש רעַײא ןופ ןוא

 ,סע טסייה רענַײד עטַאט רעד ,סָאבעלַאב רעד םדוק !לת ַא ןרָאװעג טָאלג

 -- ,סטכַאנוצתבש םענעי ,טלָאמעד טעַײטסעג טשינ טסָאה וד דלַאביוװו

 ךיד לָאז עמ ;לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא טגָאזעג רע טָאה -- ?וטסקנעדעג
 לָאז עמ רָאנ ,ןקידעבעל ַא רעדָא ןטיוט ַא ,ןעננערבּפָארַא ןוא ןכוזפיווש

 ;ַײד ןוא ךיא ,עדייב טזָאלענקעװַא ךיז רימ ןבָאה !ןעגנעדבּפָאדַא ךיד
 םעד ןכוז טלעוו רעסיורג רעד רעביא ,ןיינ יצ טסרעה וד ,לשנַא רעדורכ

 רימ ןבָאה תודע יד טימ עיווטסדעילס יד קילדעוו ןוא .,.גָאט ןקיטכענ

 סָאד ןא ,רעסַאװ ןפיוא למיוב יװ ףיױרַא תמא רעד זיא ,ןזיוװעגסױרַא
 רעדנַא ןייק טָאה רע ןַא ןוא ,טעברַא סקַאּפושטש יוװ ,שרעדנַא טשינ ןיא

 ןב-ילע .עינעמור יוװ ,קַאּפשטש רעד טָא ,טאהעג טשינ ךיז רַאפ געוװ

 טסרעה וד ,ןעמוקעג .הֹוה דכ .עינעמור ןייק ןעמונענ ךיוא ךיז רימ זבַאה

 ריא טָאה יצ :ןדִיי ַאב ןנערמכַאנ ךיז ןָא רימ ןבייה ,סָאי ןייק ,ןיינ יצ

 -ּפםעלשרַאפ ,ןעלזמילש ןרָאיטקַא עשידִיי עכלעזַא ןוא עכלעזַא ןעזעג טשינ

 ַא רערעדנַא רעד ,םינּפ טשטיינעג קידמשונמ א טימ רענייא ,קנערק עט

 ?רעטנוא רע טצנאט ,טיינ רע זַא סָאװ ,ןגיוא עשירזממ טימ רעקניצריוק

 עשידִיי ָךִס ַא ןעזעג טָאה עמ ןַא ,ןיינ יצ טסרעה וד ריווועג רימ ןרעוו

 -טשוגמ טימ ייז ןענַײז עֶלַא ןוא ,קנערק עטּפעלשרַאפ ,ןעלזמילש ןרָאיטקַא

 ןצנַאט ייז יצ ?ןעד סָאװ רָאנ ,ןניוא עשירזממ טימ ןוא רעמינּפ עקיד

 ןסעגרַאפ ייז ןבאה ,ייז ןנַאז ,סָאד -- קידנצנַאפ ןעייג ייז רעדא ,קידנעייג
 וד ,חיטבמ ייז ןענַײז ,לָאמ ערעדנא סָאד ,טשח-הצרי-םא ,ןקרעמאב וצ
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 ףיוא וטסנַאז סָאװ .ןקוקוצ רעסעב ןיוש ךיז ייז ןלעװ ,ןיינ יצ טסרעה
 .ןעוועג ןיא רעטַײװ סָאװ ,עשז רעה ?סעמשטוק רעװַאדלַאמ עַּכלעזַא
 ?ןעמ טוט סָאװ ,טכעלש -- גָאט רעקיטכענ ַא זיא סָאי ןיא זא ,ןעזרעד
 ,רעטַײװ ןוא רעטַײװ ,ןיינ יצ טסדעה וד ,טזָאלעגקעװַא ךיז רימ ןבָאה
 רימ וצ טנַאז קידנרָאפ .טשעראקוב ןייק ׁשזַא ןעמוקעג ןענַײז רימ זיב
 טעוװ רע ביוא ,?שנַא ןסייה טשינ לָאז ןעמָאנ ןַײז זַא ,לשנא רעדורב ןַײד
 סטָאנ ןיא ,ךיא גָאז ,ליומ ןַײד ןופ ,יאוולח, :ךיא גָאז !ןקַאּפ טשינ ךַײא
 ,קעשטַארב ןַײד טָאה ,טשערַאקוב ןייק ןעמוקעג ,הוח ךכ ןוא .,"ןרעיוא
 לָאז -- רעטנוא בעל ַא ,ןיינ יצ טסרעה וד ,ןבעגעג ,סע טסייה ?שנַא
 -עג זדנוא ךָאד ןעמ טָאה טלעג !ןדִיי עלַא ןטיחסיוא רעטשרעבייא רעד
 -רע ּוװ ,רעטַאעט ַא ץעגרע ּוװ ?םיא טרַא סָאװ -- ?טיח עלוֿפ ַא ןבעג
 טימ ךיוא הנעט ,ןיינ יצ טסרעה וד ,לסנעש ַא ץענרע ווװ ,עפַאק 8 ץעג
 ,ךיא גָאז ,וטסוט סָאװ ,ךיא גָאז ,ןליוו סטָאג ןיא ,ךיא גָאז ,?שנא  ;םיא
 -ַאט ןַײד טשינ זיא ס ;רימ וצ רע טכַאמ "!טלעג ,ךיא גָאז ,טסנערב וד
 טייג סע .ךיא גַײװש ?ןעמ טוט סָאװ -- טכעלש !גַײװש ,קסע סנט

 ךלַאב ןיוש ,יינש יוװ ױזַא טזָאל טלענ ,ַײרד ןוא ייווצ ןוא גָאט ַא קעװַא
 .טלעג ןקיש לָאז רע ,ןטַאט םעד בַײרש :רע טנַאז ,סערַאּפ ןייק ַאטשינ
 ,ךיא גָאז ,ןַײז טעוו סָאװ ,ךיא גָאז ,ןליוו סטָאג ןיא !?שנַא, :ךיא הנעט
 עמ ,טפעשענ סנדייז ןַײד טשינ זיא'ס ;רימ וצ רע טכאמ "?תילכת רעד
 -רעד ,ךיא בַײרש ?ןעֶמ טוט סָאװ ,טכעלש !ביירש --- ןבַײרש ריד טגאז

 סָאו ,?קנעש א רעדָא רעטאעט ןימ א ןיא לָאמנייא ױזַא רימ ןציז לַײװ

 ןוא ,ןעגניז ןוא ןצנַאט ,דעלדיימ ןליּפש סע ,"זידַארַאּפ, סָאד טפור עמ
 -םיה ץנַאג א ןליפַא ,יז ןעמ טפור אקסענַאלימ-ָאקסענירַאמ ,ענייא סעּפע

 ןעמענסיוא ףיוא ןירענַײניצ עטוג ַא ןוא ,ןיינ יצ טסרעה וד ,חבקנ עש'
 ךיז ןביוהענפיוא החמשו-ושש אב פיל עטשרעבייא יד טָאה ַָאד) טלעג
 .(טכאנ רעצנַאג רעד רַאֿפ לָאמ ןטשרע םעד - ןכַאל םוצ יו לסיב ַא

 ייוצ ןעייטש ריט רעד אב טארוקַא ,ןיינ יצ טסרעה וד ,קוק ַא וט ךיא

 ןַײא ךימ קוק ךיא .,קידבוט-םוי ןָאטעגנָא עדייב ,ןעניױשרַאּפ עכילטנעק

 ,ָאי8 .סע טסייה ,?בייל ,וד זיא'ס ןַא ,ןרעווש טגעמעג טלָאוו ךיא ---
 וט ךיא ןוא ?!דִיי א ןיב ךיא יוװ ,רע זיא'ס ,רימ ךיא טכַארט ,רע זיא'פ
 נָאז ,לשנא, :?שנט רעדורב ןַײד וצ ןַא ךיס ףור ןוא ףיוא בייה ַא דימ

 נָאז ?רעװ :רע טנַאז "!ךיא נָאז ,ַָאד זיא רע ,ךיא גָאז ,טסעז וד ,ךיא

 .טפָאלש וד ,רע טנָאז ,ריד ךיז טמולח סע :;רע טנַאז ,"?בייל , ;ךיא

 ,ןיוש ןיא ,סָאװ סעּפע זיב ,ןפיול טזַאלעג ךימ בָאה ךיא זיב ,רעהַא-ןיחַא
 ?רעטַײוװ ןעמ טוט סָאװ ,טכעלש !רענייק ןעוועג טשינ ,ןיינ יצ טסרעה וד
 "רעפעג ןיא ענַײד עמַאמ יד זַא ,יטשענעלָאה ןֹופ ווירב ַא טמוק ל?ַײװרעד

 וצ ךיא נָאז ,רעכינ סָאװ םייחא ןרָאפ לָאז ?שנַא ןַא ןוא קנַארק ךעל
 ןענַײז רימ זַא ,ווירב א קעװַא טבַײרש :רע טנַאז "?רימ ןרָאפ, :ןעלשנַא
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 :ךיא נאז .טלענ ךאנ ןקישסיוװַא ןעמ זאָל ,געװ ןטכער ןפיוא ןיוש

 ,םייחַא ןרָאפ רימָאל רעדא ,ךיא גאז ,ןליוו סטַאג ןיא ,ךיא גָאז ,לשנא.,

 םשינ :רימ וצ רע טכאמ .."ףךשפנ-חממ ,רעטַײװ ןרָאפ רימָאל רעדָא

 סָאװ ,טכעלש !ןבַײרש וטסלָאז ,בַײרש ריד טנַאז עמ ,חגאד סעבָאב ןַײד

 ןייק וירב ַא ,ןייג יצ טסרעה וד ,קעװַא בַײרש ןוא ךיא יינ ?ןעמ טוט

 ןוא ױזַא :טלעטשראפ ךעלנייוװעג ,סע טסייה ןטָאט םוצ ,יטשענעלַאה

 זַא ,ךיא בַײרש ןַײז ןסיוו טְלָאז ריא ,השעמ יד זיא ,ךיא בַײרש ,יױזַא

 ןקיטכענ םעד ךֹוז ייג ,ןפראוועגסיורא ןיא ,ךיא בַײרש ,העיסנ רעזדנוא

 "רָאנ רימ ןעוט ןָאט ןוא ,טשינמוא-טסיזמוא טלעג רָאנ טסָאק סע ,גָאט

 ,ךיא בַײרש ,רעהַא ןיִב ןביושעג ךַײא בָאה ךיא סָאװ סָאד ןוא ,טשינ

 לַײװ רָאנ ןבירשעג ךַײא סָאד ךיא בָאה ,טלעוו רעביא ןרעק רימ זַא

 ,ןָאט ךיא לֵאֹז סָאװ .ןבַײרש ןסייהעג ױזַא ךימ טָאה ,ךיא בַײרש ,לשנַא

 ךימ טסייה עמ !שטנעמ א יװ רעמ טשינ ךָאד ןיב ךיא ,ךיא ביַײרש

 טשינ טלעג ןייק ,ףיא בַײרש ,רעמ ריא טכָאז ןכ-פע .ךיא בַײרש ,ןבַײרש

 רימ ןלעװ ,ךיא כַײרש ,טלעג ןקיש ןרעהפיוא טעוו ריא זַא ןוא ,ןקיש

 -רַאמ יז ךיא בַײרש יֹזַא םִא .םייחא ןעמוק ןזוט ףוס-?כ-ףוס ךָאד

 -םוא ןיב ךיא ןפ ,רשפא גָאז ?ןַאט טלאזעג ךיא בָאה ןעד סָאװ ,טלעטש

 ןיינ יצ טסרעה ֹוד ,קעװַא טשינ טייג סע .רעטַײװ ששז רעה ?טכערעג

 ,עצרוק ַא ,טשערַאקוב ןייק שעּפעד ַא ןַָא זדנוא טמוק ,נעט טכַא ןייק

 יא עמַאס יד ,ןראֿפ ֹוצ םוקה ;רעטרעװ ַײרד ?כ2ח-ךס ,עטוג א רָאני

 ,, ײברַאפ

 טָאה ,רעטרעוו עקיזָאד יד טדערעגפיורא טָאה חחמשו-ןושש רַאנ יו

 :םנעה עדייב רַאט טּפַאכעגנָא םיא ַָאקסעלַאטמַאד

 ..ךעמאמ יד ?וטסנָאז סָאװ ?ָאה ---
 -ענ סָאד טָאה ,וינעדניק ,ןעד יו .ןדע-ןנ ןקיטכיל ַא ןבָאה לָאז --

 יא יז !ןענַאטשעגסױא טאה יז סָאװ ,טייקינייפק ַא ?ןַײז שרעדנַא טנַאק

 "םוק ,רענייב ןוא טיוה ,ןַײז ?חומ רימ יז לָאז ,ןעוועג ךיוא ױזַא ןַאד

 סאו ,שָאקסָאר עסיורג סָאד ןוא ,ןטלאהעג ךיז טָאה המשנ יד סָאװ םיוק

 ןיא אד ןוא .ןעקנעדעג ךיוא וטספרַאד ,ןטַאט םַאב טאהעג טָאה יז

 טָאה ןדייב דךַײא ןופ ןעמעוו ,טשינ סייוו ךיא .רערעדנַא רעד ךָאנ עבמַאב

 ןיא ?שנא ןמוילכ םערָאװ ?ןעלשנא וצ ךיד -- טאהעג ביל רעסעב יז

 טעװ רע זַא ,ננונעפאה א טאהעג ךָאנ יז טָאה ,טשערַאקוב ןיא ןסעזעג

 ,ןראוועג ראוועג זיא יז זַא ,רעֶבָא דלַאב יװ ,םענייאניא ריד טימ ןעמוק

 ..+ןיינ יצ טסרעה וד

 ןלַאפעג ןיא רע ,טרעהעג טשינ רעמ םיא טָאװ ַָאקסעלאֿפַאר ,ןיינ

 ףיז טָאה ןוא ּפָאק םעד ןטלַאהַאב ,ןונחת טלַאפ עמ יו ,טנַאה רעד ףיוא

 "רַאפ ךיז םָאה החמשו-ןושש ,דניק ןיילק א יו ,טעּפילכעצ ןוא טנייוועצ

 זיא ףיורעד --- טרָאװ טוג א ןנַאז ,ץדאה סָאד ןדיירסיוא ,ןטסיירט ,ןריופ
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 :ךער ןוא טנעה יד ןכערב ןעמונעג רע טָאח .ןרָאװעג ןפַאשַאב טשינ רע
 ןעמ טאה לַײװרעד "?ןעמ טוט סָאװ !טכעלש ,טכעלש :ןײלַא דיז וצ
 -עג ןעמ זיא ,םירדח עקירעביא יד ןיא ןייוועג סָאקסעלַאּפַאר טרעהרעד
 ךאנ ןופ הכרב-חרש עטלַא יד ךָאנרעד ,ןַאמצלָאה רעֶורְפ ,ןפיולוצ ןעמוק
 .אשה-וה א טימ םַארַארַאט ַא טימ הלהב ַא ןרָאװעג זיא'ס ,עקטָאלז ריא

 -ןַײרַא ַײרד עֶלַא ךיז ןבָאה --- ?ןעשעג ָאד זיא סָאװ ?זיא סאו ---
 .ןסירעג

 ןכארבעגסיוא ָאקסעלַאפַאר טָאח --- !ןברַאטשעג זיא עמַאמ ןַײמ --
 -ָאלַאה ךיז טָאה .ןייווענ ַא טימ זדלַאה ןפיוא ןענַאמצלָאה ןלַאפעג ןוא
 ,ענעדיי ַא יו ,טמירקרַאפ ךיז טָאה ןוא ןטלַאהנַײא טנַאקעג טשינ ןַאמ
 ךיוא טנייוועצ ךיז טָאה ,קידנקוק םיא ףיוא .ןענייוו וצ ךיז טבַײלק סָאװ
 ןוא טנעה יד טימ ןכַארבראפ טָאה הכרב-חרש עטלַא יד ןוא ,עקטַאלז
 -חנעמ ַא ןופ יו ,ןונינ ַא טימ ןענעייל ןוא ןגָאלק ןֹוא ןרעמָאי ןעמונעג
 ?ןושל

 !טעגרהרעד ךימ טָאה רענוד א ,רימ ןיא דניוו ,רימ זיא ייוו ---
 -יפ ייז טעוו רעוו !ךעלעגייפ עניילק ,סעטַאילקסיּפ ,רעדניק ןופ עמַאמ ַא
 ןָאט ייוו ּפָאק רעד טעוװ ןעמעוו ?ןבענ גנוטכַא ייז ףיוא םעוו רעוו ?ןרעמ
 םערָאװ ?רעסַאװ ןפיוא ןבילבעג ןענַײז סָאװ ,םימותי עטנלע יד ףיוא
 -ַאמ יד זַא ןוא ,עטַאט ַא עטַאט רעד זיא ,עמַאמ ַא זיא עמַאמ יד ןמז-לכ
 ..ןבעלרעד טשינ רעסעב ןעמ לָאז ,קעװַא טייג עמ

 ןַאמצלָאה ןיא -- !?סיב ַא טרעמכַאיעצ ךיז !ליטש ןַײז זָאל ---
 -קַאורַאפ םעד ףיוא ךיוא ךיז ןנירשעצ ןוא רעטומ רעד ףיוא ןלַאפעגנָא
 -וו רעד רַאפ ןניוא עטַאװעקנַאב יד טימ ריסַאק ןקידהרוחש-הרמ םענעפ
 .".טאי, םעד טנַאזעגנָא טָאה רע סָאװ ,הרושב רעט

 -עג ךַײא טָאה רעו ?ןטעבענ ךַײא טָאה רעוו !ץעגב רעדנימש --
 ...יוג ַא דרוד ןַא ןעמ טגָאז תורושב עכלעזַא ?גנוצ רעד רַאפ טּפעלש

 ךיז טָאה ,רענעסימשענּפָא ןַא יו ןציז ןבילבעג זיא החמשו-ןושש
 -ערעהוצנא ןבענעג טָאה רע .עדווירק ןַײז רַאפ ןעמונעגנַא ָאקסעלַאפַאר
 פֵאז עמ ,ליוו רע ןַא ןוא ,טסַאנ ַא םיא ַאב זיא החמשו-ןושש ןַא ,שינ
 טָאה ןַאמצלָאה ...טכַאנ עקיטנַײה רָאנ ,ורוצ ןזָאל טכַאנ עקיטנַײה םיא
 רעייז םיא ךיז טָאה סע שטָאכ ןֹוא .שינערעהוצנַא סָאד ןענַאטשרַאפ
 רעדנימש טעד טָא טימ ןיילַא "טאי, םעד ןזאלוצרעביא טסולגעג טשינ
 ,לָאמַא סָאװ ,ןרָאי יד טשינ זיא טציא ?ץורית א סעּפע זיא'ס רָאנ ,ץעגנ
 םיִא טקוקרַאפ ןַאמצלָאה ןוא .,,טנַאזעג ןיא ,טגָאז ָאקסעלַאפַאר זַא ,טציא
 רעד ףיוא ץרַאה רעטיב ץנַאג ןַײז סיוא טזָאל ןוא ןַײרַא ןגיוא יד ןיא
 - :רעטסעוװש רעד ףיוא ןוא רעטומ

 טָאה רע ?רָאי עצרַאװש עכלעוו ,רעהַא ןעמוקעג ריא טַײז סָאװ ---
 טעב רע !לסיב ַא טרעמכַאיעצ ךיז ,רָאנ עז ?רעװ ,ךַײא ךאנ טקישעג
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 דא ןאמצלאה טאה יוזַא - ?רעוו ,סרעטומנַאלק ןַײז טלָאז ןוא ,ךיוא

 ףיז רע טׁשטיִלנ ןייֵלַא ןוֿפ -- ןבירטענכרוד ייז ,לָאמַאכָאנ טרזחענרעכ

 ןַײז ףיוא רעדיו ךיז טצעואב ,רױח םענופ עקנעילַאװַאּפ סורַא ךיוא

 ןוא ,רעיווא ןַא וצ טנייל ןוא ,ריט טַײז רענעי ףיוא ,ןטסָאּפ ןקידרעירּכ

 רע ןוא ,ןעייווצנוא לָאמארעדיוװ חחמשו-ןושש טימ טבַײלב ָאקסעלַאפַאר

 עלא טיט ןטייהלצנייא עלא ןבענרעביא םיא לֵאֹז רע ,ריסַאק םעד טענ

 -עג ןיא יז ןעוו ןוא ?ןברָאטשעג ןיא עמַאמ יד יוזַא יו -- ןטייקיניילק
 יװ ןוש ?הרובס רעד רַאפ ןפארטענ ךָאנ יז ייז ןבָאה יצ ןוא ?ןברָאטש

 -רעד טזומעג חחמשו-ןושש םיא טָאה גנידצלַא ?היוול יד ןעוועג זיא יױזַא

 ןלָאמ ךס ַא ,לָאמ עכעלטע רָאנ ,לָאמנייא טשינ ןוא ,ןלייצ

 סיצּפא ןוא ייוזצ לטיּפַאק

 יטשעגעלָאה ןופ סעַײנ

 .ןניוא ערעייז ףיוא ףָאלש ןייק ןעמוקענ טשינ ןזיא טכַאנ עצנַאנ ַא

 טקסעלַאפַאר ןוא ,יטשענעלַאה ןֹופ סעַײנ טלייצרעד טָאה חחמשו-ןושש

 ןוא ןעננולקעג טָאװ סָאװ ,לוק טענַאטַאנַאמ ןַײז וצ טרעהענוצ דיז טָאה

 ,ןגיוצעג ןוא ךיז ןניוצעג ןוא ,קָאלנ רענעכַאדבענּפָא ןַא יו ,טעדיוהעג

 -עגרעביא ,לעטשּפא ןַא ןָא ןוא רעהטיוא ןַא ןָא ,קינָאה רעטכידעגנ ַא יו

 טסרעה ֹוד, 8 טימ ןוא "רעטַײװ עשז רעה, א טימ רָאנ לָאמעלַא ןסיר
 ךעבענ ןַאמצלָאה ךיוא "?ןעמ טוט סָאװ ,טכעלש, א טימ ןוא "'ןיינ יצ

 רעד ןֹופ ךיז ןטַײרּפָא טנַאקעג טשינ טָאה רע ,ןפָאלש ןעגנַאגעג טשינ ןיא !

 ןעמ טרעהרעד רעמָאט ,?קנעב םענופ ךיז ןבייחפיוא טנַאקעג טשינ ,ריט !
 רַאֿפ ךיז טָאה ןַאמצלאה ןעוו ,ןטונימ ןעוועג ןענַײז סע .ּפירקס ַא טראדי

 ַא לָאמעלא טקיטשעג םיא טָאה םסיעכהלוצ ףיוא ;ןייבעג סָאד ןטלַאש
 ןסעזעג ןוא תוחוכ עלַא טימ ןטלַאהעגנַײא ךיז רע טָאה .ןָאט וצ טסוחו

 ןופ סעַײנ ןָאקסעלַאפַאר טימס ךַײלג טרעהעג ןוא ןדנּוװ עטקאהעג ןיא

 ,וטשענעלַאה
 ןוא אקסעלַאמַאר ,עדייב ייז ןענַײז ,ןנָאז ןעמ ןָאק ,טכַאנ ענעי = -
 יד יו ,רעמ ךס ַא יטשענעלָאה ןֹופ סעַײנ ןרָאװעג ריווועג ,ןַאמצלָאה/
 .טלעוו רעסיורג רעד ףיוא דנו-ענ ןענַײז ייז טניז ןופ ןרָאי עלא

 -אלטפאר ןומ סָאװ ייוו"ייוו .שטיװַאלַאפַאר ינעב ןגעו ,סנטשרע = |

 ןֹופ ןבייהנא ,שינערעקרעביא ןַא .ןברוח א !ןרָאוװעג ןיא בוטש סעשטיוו
 יד ;ןעקנוליטש 'ד ,עקשטיניילק יד .ןעקלייב ןופ ,בַײוו םעשטיוװָאלַאּפַאה-
 -עג טשינ ךיז ,ליטש .טכיל א יו ןעננַאנעגסױא זיא עקלייב עקנעכַאוװש
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 ֿליםיוזַא טָאה יז ּוװ ,טלעוו רעד ןופ קעװַא יז זיא ,םענייק רַאפ טגָאלק

 "נליטש יד .טסווװענ טשינ גָאט ןטוג ןייק ,רעדניק עריא רעביא ןטילעג

 טָאה ,טבעלעג טָאה יז יװ ,?יטש ןברַאטש טלָאװעג טָאה עקלייב עק

 זיא'ס זַא ןוא ,ןיא ריא סָאו ,םענייק ןנָאז טלַאװעג טשינ רעבירעד יז

 -עצ ינעב טָאה ,ןעזרעד ןבָאה עלַא ןוא ,טכעלש סרַאטש ןרָאװעג ריא
 וטקָאד עטסעב יד טכַארבענּפָארַא ןוא ןטקַארט עֶלַא ףיוא ךרעפ טקיש

 יבַא ,דמעה ןזיב ןָאטכיוא םיא לָאז עמ ,טנַאזעג ,םישעמ טעברַאעג ,םיר

 א יװ .טעּפש וצ ןיוש ןעוועג רעבָא זיא .טנוזענ ןַײז םיא לָאז עקלייב

 עקניליטש ,עקשטיניילק יד ןיא ,עלעדניק ןיילק ַא יו רעדָא ,ל?וַאב ליונק
 ןּפיל עטכַאמענפיונוצ קראטש טימ טעב סיורג ריא ףיֹוא ןנעלענ עקלייב

 ןיא ןייֵלַא ענייא .ךעלקעב עסַײװ-עסַײװ ענעלַאפעגנַײא קראטש טימ ןוא
 ינעב ,טַײז רעד אב רענייק-רענייק .טעב סיֹורנ א ןיא ,רעקלַא ןסיורג א

 -עג ןיא -- ןיז ערעטלע 'ד .םיריוטקָאד יד טימ ןגָארטרַאפ ןעוועג זיא
 ,ָאטשינ ןענַײז ?בייל ןוא ?שנַא .ןכאזךיק ןיא -- רעטכעט יד ,טפעש

 -ניוו ַא ןיא ןסעזעגנ זיא ,רעטכעט יד ןופ עטסגנִיי יד ,עבש-תב ןייא רָאנ

 .עמַאמ יד ןקעוװפיוא טשינ לָאז יז -- טייהרעליטש טנייוועג ןוא עלעק

 זייא עמַאמ יד .עמַאמ יד ןקעוװפיוא טשינ רעמ ןיוש יז טעוװ יז ,ןיינ

 ןבָאה ןניוא עטכַאמענוצ עריא ,קרַאטש ןפַאלשענ טלָאמעד טָאהעג ןיוש

 ,ךעלבירג עצראווש ייווצ יו ,םינּפ סַײװ וצ ,סַײװ ריא ףיוא ןעזעגסיוא

 טקוקענסיורא ןבָאה סָאוו ,ןעמערב ענייש רעייז לָאמַא ,עדנַאלב עריא

 ,לכיטנַאה ןסַײװ א טימ טמערבעגנמורַא ,ןרעטש ןסַײװ ריא רעטנוא ןופ

 .ןעזסיוא טכַארטרַאֿפ שידניק ַא םינּפ שידניק ןיילק ריא ןבענעגוצ ןבָאה
 -עּפָארַא ןיא ,?טנעה סַײװ וצ ?סיב 8 ,דַײװ שידניק ןיילק ַא ,טנַאה ןייא

 ,ךעלנייוועג יו ןעזענסיוא טָאה ץלַא .ּפָארַא ערדלַאק רעד ןופ ןעגנָאה
 סָאװ ,ץרַאה ַא .ןעוועג ןיא ?יטש .ףָאלש ןפיט ַא ןיא טניל יז יוו ךַײלג

 ןיוש טָאה ,ןטילעג םעד ךרוד ל?יפיֹוזַא ןוא טַאהעג ביל ?יפיוזא טָאה

 -ארומ ַא .ןעוועג זיא ליטש .ךיז ןנַאלש ןוא ןדַײל ,ןבעל טרעהעגפיוא

 ,טיוט םענופ טייקליטש יד ןעוװעג ןיא סָאד .טייקליטש עקילייה ַא ,עקיד

 ,עקלייב ןברָאטשענ

 סעשטיװָאלַאפַאר ינעב ,עבָאב עטלַא יד ןוא ,ןברָאטשעג זיא עקלייב
 זיא יז !טבעל יד -- 'ןיינןיינ, ּפָאק ןטימ טלקַאש סָאװ יד ,רעטומ

 טיינ ןוא .טבעל יז רָאנ ,ןניוא עדייב ףיוא דנילב ןוא ?טב-רבע ןיוש
 יד ,רךעטכעט יד טימ ןיז יד ,רעדניק ערעטלע עלַא ...!תוישק טגערפ

 רעד ,ןכַארקעצ ךיז ןבָאה ךעלקינייא יד טימ סמעדייא יד טימ רינש

 "ניק יד טימ ןזיוה טנַאקעג טשינ לָאמנייק טָאה ינעב .ןיהַא רעד ,רעהַא
 -- ןרָאװעג רע ןיא ,ןברַאטשענקעװַא םיִא ןיא עקלייב טניז רֶאָנ ,רעד
 ןבלעז םעד עקַאט .טכאמענ הנותח רע טָאה ןעלשנא ...!ןטיה טָאג לאז

 ןייַׁש א ןופ רֶאְנ ,טייקסואימ ַא לבַײװ א ןבֶענעג םיא .,ץלֲעַב ןופ דודיִש
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 ןייק העיסנ ןַײז .ןגיוא סרעטַאפ ןרַאֿפ ןעמוק טשינ רעבָא רַאט רע ,טרָא
 .ץלעב ןיא לשנא ךיז טציז ,ןסעגרַאפ טשינ קיבייא רע טעוו טשערַאקוב

 ןרַאװעג ,ןעמ טגאז ,זיא ןוא ,עקרָאכַאמ ןופ ,ןוטיט ןופ טיילק ַא טלַאה רע

 ,רעטכַאט ןייא .,,ןענעקדעד וצ טשינרַאנ םיא זיא'ס ןַא ,טבערנרַאפ ױזַא
 טציז ןוא ןַאמ ריא טימ טנעג ךיז טָאה ,יז טסייה ל?לרעּפ ,עטסלטימ יד

 ןטַאט םעד ,טַאהעג הנותח טָאה ,דבכוי ,ריִש ןופ ערעדנַא יד .השורג ַא

 .רעמזעלק ַא ךיוא ,רעדורב א סרעמזעלק םעד ?איהי רַאפ ,סיעכהלוצ

 ,עקרָאשוקַא ףיוא ןרידוטש טלָאזעג טָאה ,ענש-תב עטסנִיי יד רָאנ ןוא

 רַאפ עקַאט ,טכַאמעג הנותח סיעכהחלוצ ףיוא שטיוװָאלַאפַאר ינעב יז טָאה

 החמשוי-ןושש ּפָארַא טזַאל ַאד) ,סע טסייה ,ריסַאק םעד חחמש רַאפ ,םיא

 רע זַא ,הרומ ךיז ןיא רע (:;ךיז ןרעפטנעראפ יו ןָא טכייה ןוא ןגיוא יד
 רע רַאנ ,ןעבש-תעב הףיוא ניוא ןַא ןפרָאװעג טָאהעג גנַאל ןיוש טָאה

 עמ ןַא הליפַא שטָאכ ,ןטומוצנָא רַאז אזַא טנַאװעג טשינ לָאמנייק טָאה
 רערענעש א רעדורב סרעמזעלק םעד ?איחי ןיא סָאװ טימ ,קירוצ ליוו

 ךָאד ,בורק רעטַײװ א .רענענייא ןַא החמש ךָאד ןיא ,סלַאפנדעי ?סוחי

 טשינ ןָאק עמ ךודיש םענופ ןעוועג וליפא ןיא ןיילא עבש-תב .בורק ַא
 ,"טעועקירבעג, טַײצ ַא ךיז טָאה יז ,אברדא .,ןדירפוצ קרַאטש ןנָאז

 זַא ,טגָאזעג ,טעברַאעג ןוא טנייוועג ,ןלעטשנַא טנַאמעג ,"טעוװעדרַאמעג,

 זיא ,סע טסייה ,ןהחמש ,ןיילַא םיא ...ןָאטנַא השעמ א ךאנ ךיז טעװ יז

 ,עליווו א רעייז עקַאט זיא עבש-תב .,עבט רעד רעביא ךיוא ןעוועג סָאד

 טָאה טלַאװעג טימ ריז ןעגנעהנַא רָאנ ,עלַא ןופ עטסעב יד ןנָאז ןָאק עמ
 "עגנַײא ךיז שטיװַאלאפאר ינעב רעבָא טָאה .טלָאװעג טשינ ךיוא רע

 טַאהעג הנותח ןבָאה ייז ,רוציקב .,,לָאמעלַא רַאמ לָאמנייא -- טרַאּפש

 ןוא ךעלרעדניק ייווצ ןיוש ןבָאה ייז ,טָאנ ןעקנַאד ,טשינרַאג ןוא ---

 ןַאק עמ ,ןעוװעג ייז טלָאװ סע ,,סנייא ךָאנ ןַײז דלַאב ןיוש טעוװ סע
 -ענ טָאה סָאװ ,קילגמוא עַײנ סָאד טשינ ןעוו ,קידחשקשינ ץנַאג ,ןנָאז

 ,..ןפַאר

 י-ַאר קערש טימ רעביא טנערפ -- ?קילנמוא ןא רַאפ ךָאנ סָאוװ

 :ןקוורַאב וצ םיא ךיז טּפַאכ החמשו-ןושש ןוא ,ָאקסעלאפ

 -מוא ןַא --- ױזַא רָאנ ךיז טדער סע .טשינרַאג .טשינרַאג ---

 ,סָאבעלַאב רעד ,קילנמוא ַאזַא טשינרַאנ סָאד זיא ןתמא רעד ןיא ,קילג
 זןיא ,רענַײד עטאט רעד טסייה סָאד ,ןבעל לָאז רעווש רעד ,ךיא ןיימ

 .םורפ ןראװעג ,ןיינ יצ טסרעה וד ,םינפא תורצ רַאפ ,רעטלע רעד ףיוא

 "נַײרא ךיז טָאה רע !תושפנ-תונכס טימ +?םורפ וטסנַיימ יױזַא יוװ רעבָא
 *עג רָאנ -- טכַאנ יו גָאט ,טייקשידִיי ןיא ,ןייג יצ טסרעה וד ,טזָאלעג

 ןנָאז םילחת ןטימ ןענעווַאד סָאד ,אלימ ,םילהחת טנַאזעג רָאנ ןוא טנוװַאד
 ךַאנ טשינ ןעוו ,קילנמוא ןַא אזא ןעוועג טשינ ךיוא ךָאנ רעבָא טלָאװ

 ,סָאבעלַאב רעד ...!יבר רעד ?הרצ ַא רַאפ סָאװ ,ונייהד .חרצ ערעסערג ַא
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 ַא סניבר םעד ןרָאװעג לָאמַאטימ ןיא ,ןבעל לָאז רעווש רעד ,ךיא ןיימ

 טסרעה וד ,ןרָאפ ןביוהעגנַא ןוא ,דיסח רעקידרעַײפ ַא ,רעסייה ַא ,דיפח
 -סיורַא טשינ ,ןניפ ,ןציז רָאנ ,ןרָאפ רָאנ טשינ ןוא ,ןיבר םוצ ,ןיינ יצ
 ,יבר רעטשענַאפעטש רעד ןעוועג זיא רעירְפ ,ףיוה סניבר םענופ ןטערט
 רע זַא ,רָאי בלַאה א רעכעה ןיוש ,רענַאיֵאב רעד ןיא טציא .והיתתמ בר

 ןרָאפ טשינ ?יװ ןֹוא -- ןיבר םַאב ןַאיִאב ןיא טצעזענקעוַא ךיז טָאה

 ןָא טלָאמעד ןופ ןוא בוט םוי ףיוא ןַאיַאב ןייק רע זיא ןעמוקעג ,םייהַא

 ַא זיא ס זַא ןעזרעד ךיא בָאה .עטָאּפַאק רעד טימ גָאט ןטונ ַא -- ןיא

 וירב א ,סע טסייה רעוװוש םוצ ,םיא ֹוצ בַײרש ךיא ,קע ןַא ןַא השעמ
 טרעו סע ?תילכת רעד ןיא סָאװ ,ןבעל רעווש ,דלַאװענ, ןוירב ַא ךאנ

 ?טנַאװ יד טרעפטנע ?!טײקשיטַאבעלאב ל?סיב ןקירעכיא םענופ ?ת א

 לָאז ךיא -- ,ןיינ יצ טסרעה וד ,םיא לָאז עמ ;ךַאז ןייא רָאנ סייוו רע
 ַא ?עצענערק א -- רימ אב ןיא סָאוו ,םייח רעד ןופ טלעג ןקיש םיא
 -- טכעלש ןיא'ס ,ןעזעג .,!סיוא ךיוא ךיז טּפעש םענורב א ?םענויב

 ןוא ,ןיינ יצ טסרעה וד ,ןעוועג בשיימ ךימ ךיא בָאה ?ןעמ טוט סָאוװ

 ,ןדייררעביא םיא טימ ,ןַאיַאב ןייק רעוש םוצ טּפַאכעגּפָארַא ךיז בָאה

 זַא ,טנַאװ רעד וצ דער ייג רָאנ .,,ןַײז ריקפמ טשינ םיא ךָאד ןַאק עמ

 רעד ;ןכַאז עכלעזַא ןיא ,טגָאזעגסנייטשימ ,טזאלעגנַײרא ךיז טָאה רענעי
 -עלָאה ןופ ,םייה רעד ןופ םיא טימ ןדער !יבר רעד וא יבר רעד ,יֿבד

 יד םיא ןענַאמרעד .ןרעה טשינ ליוװו רע ,טשינ ןעמ ןָאק -- יטשענ

 רעדָא לבייל ןעמָאנ רעד ,טסעומש רעוװו ןוא ,טשינ ןעמ רָאט -- רעדניס

 טא ."תומה-ךאלמ, ;םיא ַאב טסייה לשנַא ,דקּפי אלו רכזי אל -- ?שנא
 לשנַא טשינ ןעוו .עמַאמ יד טעליוקעג ,רע טנַאז ,טָאה תומה-ךילמ רעד
 ןמלא ןייק רעוש רעד טלָאװ ,טשערַאקוב ןייק חעיסנ ענייש ןַײז טימ
 םיא ךיא בָאה ,סע טסייה לעווש םוצ ,ןיבר םוצ ןַאיַאב ןייק ןעמוקעג ךיא

 םיא ךיא בָאה ,סעטסייה רעווש םוצ ,ןיבר םוצ ןַאיַאב ןייק ןעמוקעג ךיא

 ךיא ,ןרָאװעג טגָאזעג םיאנוש עלַא ףיוא ,ןיינ יצ טסרעה וד ,ןפַארטעג
 ןעז םיא טסלַאז ,ייוװ טוט ץראה סָאד ,ןענַָאמרעד טשינרַאג ךימ ןַָאו
 .ןלַאפעגנַײא ןקַאב יד ,טגנעה ךיוב רעד .ןבילבעג טשינ בלַאה ןייק ---

 סָאד לָאז רע -- רע ןוא ,טנייועצ שזַא ךימ בָאה ךיא ,יורג ןוא טלא

 -רָאנ עלָאג ,טשינרַאנ -- ?רעדניק יד ןכַאמ סָאװ .ןָאט גערפ א וליפא

 עקַאט ןוא .ןיבר םוצ םיא טימ ,ןיינ יצ טסרעה וד ,ןייג לָאז ךיא ,טשינ

 ַא .ןזַײא ןופ רעקרַאטש --- ריד גאז ךיא .טשינ רע ל?יוװו שרעדנַא ,דלַאב
 ןבייהנַא םיא טימ ?יוװ ךיא .ןשטנעמ םעד ןופ ןעמענוצּפָארַא דיז רסוט

 טזָאל ?תילכת רעד ןַײז טעוװ סָאו ,םייח רעד ןופ ןסעומש ,ןדייר סעטע

 יצ טסרעה וד ,ןַײז רע פרַאד טנַײה .ןנרָאמ ,רע טגָאז ,ןנרָאמ .טשינ רע

 ױזַא קידנציז לַײװהעד ,גָאט ףיוא נָאט ןופ יױזַא ןוא .,ןיבר םַאב ,ןיינ
 ...ץיווַאנרעשט ןופ ןסעומש טַײלעגנוי סעפע ךיא רעה ,הינטכא רעד ףיוא
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 סעּפע ךרוד טליטשענ טרעוו סָאװ ,טיפענעב ַא ןופ .,,רעטַאעט ןשידִיי ןופ

 ,טשעראקוב ןופ רָאיטקַא ןעקשטינגנוי א רַאנ רָאנ ןטמירַאב א םענייא

 ,?ָאקסעלַאפַאר , ןעמָאנ רעד ..,ָאקסעלַאפַאר ןעמָאנ ןטימ ,ךלימ ןוא טולב
 -שטיננוי א, ,'רָאיטקַא ןַא, רעטרעוו יד ןוא "טשעראקוב , טָאטש יד

 ןיא ןַײרַא ,ןיינ יצ טסרעה וד ,רימ ןענַײז -- .ךדלימ ןוא טולב , ,"רעק

 .רימ ךיא טכארט -- ?7?4בי9 רעודנוא טשינ סָאד זיא יצ , ;ןַײרַא זַאנ
 -סעלאפַאר ..,,טשעראקוב :ןרעדנַא ןטימ סנייא ָאד רימ ךיז טּפעלק סעּפע

 םע :יֹוַא ןעוועג בשיימ ךימ בָאה ךיא ןוא ,,,רעטַאעט שידִיי ...ָאק

 ,וומ ךיא -- סרעלעה רַאּפ ַא ךָאנ ןטסָאק טעוװ ,תואצוה אלימב טסָאק
 רָאאטקַא ןקשטיגנוי ןקיזָאד םעד ףיוא ןָאט קוק א ,ןיינ יצ טסרעה וד
 -ַאב ןטימ םעד ןנעוו ןָאט דער ַא ןעמ ףרַאד םדוק רָאנ ,טשערַאקוב ןופ

 ןענַאוװ ןומ ,ןנָאז רע טעוו סָאװ ,ןרעה ,רעווש ןטימ ,ךיא ןיימ ,סָאבעל

 ..ץיואנרעשט ןיא רעטַאעט שידִיי ןוט .רעטַאעט ןופ ?ןֵא ןעמ טבייה

 -ֲַאֹז ריד ךיא לָאז סָאװ ,ןרָאװעג רע ןיא --- ?רעטַאעט שידִיי, טרעהרעד
 וצ ןביוהעגנָא שזַא טָאה רע .דרע רעד ןיא ןעמ טנייל ןרענעש ַא ?ןג

 וא ,טגָאזעג ןוא ,ןייג יצ טסרעה וד ,ןקעטש םעד טּפַאכעג ,ךיז ןעלסיירט

 ןייא ךָאנ סיוא ךיא דער רעמָאט ,ןטלַאּפשעצ ּפָאק םעד רימ טעוו רע

 -עג ,סַאג ןיא ןעננַאנעגסױרַא ךיא ןיב ?ןעמ טוט סָאװ ,טכעלש .,,,!טרָאװ
 -וס רעדָארב ַא יװ טלָאצַאב ןוא ץיווָאנרעשט ןייק ךַײלג רופ ַא ןעגנוד

 זַא ,ןסיוו לָאז ךיא ,רעגײטשַא ,ןרַאנ טשינ ךיז ריִמָאְֿל םערָאװ .רֹח

 ַאב ןיא ?םיו ?ךַײש ןיא סָאו -- ?פיוו עדוי ימ ןטסָאק ךימ לָאז'ס

 .ןקידעבעל א ,טָאג ןעקנַאד ,ךיד עֹז ךיא סָאװ ,ןילַא סָאד טרעוו רימ

 רימ טסעוװ וד ,רעטַאעט ןיא טאהעג טסָאה וד סָאװ ,דובכ םעד טנַײה

 -אפאר, ַײרעשטַאּפ ַא טימ ַײרשעג ַא ןרָאװעג זיא'ס זַא ?ןיינ יצ ןביילג

 יד ףיוא ןבענעג םענ א ךיד ןבָאה נראוװנוי הרבח זַא ןוא !?ַאקסעל
 ךימ טסעז וד יוװ ,ןגיוא יד ןַײא ןרערט טלעטשעג ךיז רימ ןבָאה ,טנעה

 מִא ,רימ ןיא ייוו ;ןיינ יצ טסרעה וד ,טנַאמרעד ךימ בָאה ךיא !ןדִיי ַא
 ןייא ןיא רימ טימ ןפָאלשענ ןיא סָאװ ,רעד טָא ,?בייל רעזדנוא זיא סָאד

 ..!טעב א ןגעק טעב א ,,,!רעקלַא

 טָאה םעצולּפ ןוא רערט א טשיווענסיוא החמשו-ןושש דיז טָאה ַאד
 טפור רע ןוא ,ןָאט ןטימ ,םינּפ ןטימ לוק סָאד ןטיבעגרעביא םיא ַאב דךיז

 :ןֹושָל שיבנג קידרעקוצ ַא טימ ןָאקסעלַאפַאר וצ ןָא דיז
 ןיֿא ,םענייאניא ןפָאלש ןנעלפ רימ יוװ ,וינחמשנ ,טסקנעדעג ---

 ךעלעסילש יד טימ ןויוה ענַײמ ..?טעב ַא ןגעק טעב יַא ,רעקלַא ןייא
 בָאה ךיא ןַא ,וטסניימ ,,סנּפָאקוצ רימ אב ןטלַאה דימת ךיא געלפ
 ןוא ןויוה יד טּפַאט ,טעב ןַײמ ַאב טייטש רעצעמע יװ ,טרעהעג טשינ
 סאדלא ןרעה ױזַא לָאז ךיא ,טרעהעג ,,.?לטסעק-שיט םַאב ךיז טערַאּפ
 יד ןסַײרפיױא ,ןיינ יצ טסרעה וד ,טנַאקעג טשינ בָאה ךיא רַאנ .סטוג
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 -שיט ןופ .,,טלָאמעד ...סָאװ ,טלעג סָאד ןעמוקעגניהַא זיא זו ,,,ןגיוא

 םענעי ַא טָא אב ?ןבילכעג ייז ןענַײז ןעמעוו ַאב ,ןיימ ךיא ,,,??טסעק

 ןטלּפטשעג םעד טָא אב רָאנ יצ ?םינּפ ןטשטיינקעג ןקידמשוגמ ןטימ סָאוו
 רעטלפוטשענ רעד ַא טָא אב רָאנ יצ ?ןניוא עשירזממ יד טימ רָאיטקַא

 ןעמ טפור טנַײה ןוא ,ךַאמצָאה ןסייהעג רע טָאה לָאמַא סָאװ ,ערעילַאכ
 ...?ןַאמצלָאה ןיוש םיא

 קיצכַא ןוא ירד לטיּפַאק

 בוטש סעשטיוװָאלַאּפַאר ןופ קחמ ַא

 רעציווָאנרעשט רעד .נָאט ףיוא ןעירַאש ןביֹוהעגנָא ןיוש טָאה סע

 ןצרַאװש  םעד ןנעקַא ןנרַאמירפ עלַא סיוא ךיז טלעטש סָאװ ,קרַאמ
 ,ןבעל ןופ םינמס ןזַײװַאב ,ךיז ןלעטשסיוא ןביוהעגנָא ןיוש טָאה ,"ןָאה

 ,החמשו-ןושש ןוא ַאקסעלַאפַאר ,עטנַאקַאב עטלַא ייוצ ערעזדנוא ןוא

 ,החמשו-ושש טדערענ טָאה ןדייר ,טסייח סָאד .טדערענ ץלַא ךָאנ ןבָאה
 -וא ,גנונַאּפש רעטסערג רעד טימ טרעהענ םיא טָאה ָאקסעלַאפַאר ןוא

 ןָאק סע, :רעדָא "?וטסדער סָאװ, ;רעדָא "?!מאבעקַאט, :ןסירעגנרעב
 רע סָאװ ,ץלַא ןזַא ,טרעכיזרַאפ םיא טָאה החמשודושש "?ןַײז טשינ

 רע -- טייקשידִיי ןַײז ַאב ןריוושעג ,תמי תרות זיא ,םיא טלייצרעד

 ךָאנ ןוא ,דעלרעדניק ןוא בַײװ ןַײז וצ םייחַא ןעמוק ןבעלרעד ױזַא לָאז

 ןָא טביילנעג טשינ םיא טלָאוװ ַאקסעלַאפַאר יװ ךַײלנ ,תועובש עכלעזַא

 יא רעכלעװו ,ןַאמצלַאה זַא ,שימָאק ױזַא ןעוועג זיא סָאד .העובש ַא

 ןכרוד טקוקעגנַײרַא ,רדח ןטייווצ ןיא ריט רעד רעטניה ןסעזעג ץלא ךדאנ

 ךיז טרעהענוצ ןוא ןַײרַא רדח ןיא ןָאקסעלַאפַאר וצ ?סילש םענופ ?כעל

 עג רַאפ ןטלַאהנַײא טנַאקעג טשינ ךיז טָאה ,סעומש ןצנַאנ םוצ קרַאטש

 םעד וצ ןעמוקענ זיא'ס זַא ןוא .ךיז טקיטשעג טייהרעליטש ןוא רעטכעל

 יַאפַאר ַאב םעצולּפ ןבענעג גערפ ַא טָאה החמשו-ןושש ןעוו ,טנעמַאמ

 -שיט םענופ טלָאמעד ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ןיא סָאװ ,טלעג חוכמ ןַאקסעל

 טגיילעגוצ קרַאטש ןַאמצלָאה רעזדנוא טָאה ,יטשענעלַאה ןיא לטסעק

 רעד םיא טעוװ סָאװ ,ןרעה וצ ןעוועג קיצַײג ,ריט רעד וצ רעיוא סָאד

 עשטשירט ַא ןבענענ השעמ-תעכב רעבָא טָאה ;ףיורעד ןרעפטנע ?טָאי;
 ַײרד עלַא זַא ױזַא ,ןסעזענ םעד ףיוא ןיא ןַאמצלַאה סָאװ ,?קנעב סָאד
 ריז ןבָאה חחמשו-ןושש' ןוא ַאקסעלַאפַאר ;ןקָארשעגרעביא ךיז ןבָאה
 -ליטש רעד ןיא ןזיווענסיוא טָאה סָאװ שטשירט ןרַאפ ןקַארשרעד טָאלג
 .ןתמא רעד ןיא ןעוועג ןיא'ס יוװ ,דעקראטש דּס א טכַאנ רעד ןופ טייק
 רע זַא ,ךיז ןעמ טסיוװרעד רעמַאט ,ןקַארשדעד ךיז טָאה ןַאמצלָאה ןוא
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 ןרמערפ א טרעהענוצ ןֹוא טַײז רענעי ןופ ןסעועג טַײצ עצנאג יד זיא
 ןגַײװשליטש טונימ רַאּפ ַא ךָאנ רעבָא ןיש קערשרעבוא רעד .םעומש

 ץנַאג ןבַײלב טנַאקעג טאה ןַאמצלַאה ןוא ,טשינרַאג טימ ןעננאגעגרעביא

 רע טָאה רעבָא רעדַײל .רעורפ יוװ ,עיציזַאּפ ןַײז ףיוא טרעטשענמוא
 רע ?לַײװ ,ראפרעד טשינ ,טרעהעג טשינ עטסטנַאטערעטנוא טָאד עמאס

 "טיא טרעהענג ריט רעד ךרוד טָאה רע ,אברדא ;טרעהענ טכעלש טָאד

 טָאה ַאקסעלַאפַאר :הביס רעדנא ןַא ןעוועג זיא ָאד רָאנ ,טרָאװ סכעל

 -םיֹוא ןיא רע ,ןרעמטטנע טלָאװעג טשינ טושט טלעג ןופ ענַארפ רעד ףיוא

 ;רדח ןרעביא קירוצ ןוא ןיח לָאמ רָאֿפ א טריצאפשעגמורא ,ןענַאטשעז

 ןרעפטנע לָאז רע םעד טָאטש ,ןוא טלעטשענּפַא ךיז רע םָאה ךָאנרעד

 ,טנערפעג םיא טָאה רענעי סָאװ ,םעד ףיוא רענַאװש םענעריובעגַײנ ןַײז

 :ןבענעג נערפ ַא םיא אב רעסעב רע טָאה
 ?ןוח רעד ,יבר רעקילָאמַא ןַײמ םעּפע טכאמ סָאװ ןוא ,ונ ---

 :ןַאמצלָאה ךיז טכַארט -- ,טשינ ראנ ןייק רָאנ ןיא ?טָאי, רעד,
 םיא טגָאלשרַאפ ,קירעביוב םיא רע טרעפטנע ,סָאד םיא טגערפ רע ---

 ךיא געמ ,ױזַא דלאביו ,ןזח א חוכמ ןוא ןיבד א חוכמ ,עקַאב-עקַאה

 ,רעכַאמ-עטַאװ רעד םיא טּפַאכ ,נָאט רעסיורנ דלַאב ןיוש ,ןפַאלש ןייג
 וצ ןּפַאכנַײרַא ךיז לָאז ערעילַאכ א ,ןױשרַאּפ ןקידהרוחש-הרמ םעד טָא

 ... ןךיוב ןופ טַײז רעקניל רעד ןיא םיא

 יטש ןַאמצלַָאה רעזדנוא ּפִא ךיז טגָארט רעטרעוװ עקיזָאד יד טימ
 רעד טימ ןַײא ךיז טקעד ןוא סיֹוא ךיז טוט ,טעב ןפיוא ךיז וצ טייהרעל

 -ַאװוש ערעזדנוא ןוא ,ןפַאלשטנַא ךינ טרעוו ןוא ּפָאק ןרעביא ערדלָאק
 :ךערּפשעג רעייז רעטַײװ ןעֶוצ ,ָאקטעלַאפַאר ןוא חחמשו-ךושש ,סרענ

 !עעעהע ?וטסנערפ ןזח םעד ילארשי ףפיוא :חה ח מס ש ו-ןו ש ש

 !טלעוו יד יוװ ךדעלקילג !ךעלקילנ

 ?ונייהה ;ַא ק ס ע? ַא פ ַא ר

 ,ריבנ ַא ןיא רענעי ,וניהד :ח ח מ ש ו-ן ו שש

 ?ריבג ַא ןזח רעה ילארשי ?ריבג ַא :ַא ק ס ע ? ַא פ ַא ר
 סיוא ,ךמלמ סיוא ןיוש ןיא רע !רידא ןַא :ה ח ס ש ויו ו ש ש

 ינוח יד האל ןוא ,לָאמַא סָאװ ,ילארשי רעד טשינרַאנ !עט-עטדעט .ןזה

 טייג ןוא ,ןכָאװ רעד ןיא ?רעּפ יז טנַארט ?עטנזח יד האל טסקנעדעג .עט

 -טיא רַאפ ךיז טמירַאב ןוא ,עטריבנ ַא יװ ,ןייג יצ טסרעה וד ,ןָאטעגנַא
 -ויר ןַײמ , ןיא --- טייג יז וו ןוא טייטש יז גוװ ,רעטכַאט ריא טימ ןכעל

 ּפָאק םעד ןעמעלַא "?זייר  ריא טימ ןיוש טָאה יז ,"?זייר ןַײמ , ןוא "לז
 טשינ ןיוש יז טסייה טנַײה ?לוייר ריש --- טייקיניילק ַא .טלזיידרַאפ

 ןיא ,ןירענניז עטמירַאב ַא ןיא ןוא אזָאר ןיוש יז טפייה טנַײח ,?זייר

 גנַאל טשינ ָאד טָא ?ןיינ יצ ,ךָאנ יז טסקנעדעג וד ,טציא יז ןיא ןַאדנַאל

 "אב עצנַאפ א טימ יטשענעלַאה ןיא זדנוא אב טסאג וצ ןעוועג יז זיא
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 -מורַא ,ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןָאדנַאל ןופ סרעליּפש ןוא םסרעגניז ערטסַאיל
 ַאפ-ופ-יפ ,ןיינ יצ טסרעה וד ,ןדעּפָאסילעװ ןוא סעטערַאק טימ ןּפַאלעג
 סָאד ךיז רימ ןנעמ ,העיסנ יד טסָאקענּפָא טָאה ייז סָאװ !תושפנ תנכפ--

 ַא טָאה יז זַא ,רָאנ טגָאז עמ ?עלעטרעוו ַא .ןענידרַאפ ןשטניוו שדייב

 -ַאה !ןָאילימ ןצנַאג א ,ןיינ יצ טסרעה וד ,ןָאילימ ַא רע טגָאמרַאפ ,ןתח
 ריא ןעמ ןזיא ןסַאנ יד ףיוא .,םָאדָארַאכ ןעגנַאגעג ריא טימ זיא יטשענעל

 ןרָאװעג עקַאט יז זיא ,סנטשרע !ןדיירוצסיוא עלעטרעוו ַא ,ןפַאלעגכַאנ
 ןוא ןייש ןֹוא ךיוה .ןקוקוצנַײרַא טשינ םינּפ ןיא ריא ןיא'ס זַא ,ןייש

 ןיא טנַײװ .טלעוו יד סיוא ךיז טזָאל'ס זַא ,ןעמ טנָאז ,טגניז ןוא ,טנוזעג
 -רַאפ ?דייס ַא סנזח א ,ןייטשרַאפ טסנַאק ,טלענ ןיא ךַײר ,ךַײר טושּפ יז

 ,טסייה סָאד ,הריד רעזדנוא ,ןיינ יצ טסרעח וד ,ןפיוקקעװַא ליוו ,ךיז טניג
 סע ?ןגעװטעריא רַאפ ?וטסניימ ןגעוו סנעמעוו ןופ ,הריד סרעווש םעד

 -ווד טָאה ןיילַא ןזח רעד .ןגעו סנוח םעד ןופ !ןֵא טשינרָאנ ךיו טכייח

 "עג ןבָאה ייז .טשינ ךיוא עטנזח יד .ןעז טשינ ןרעה טלָאװעג טשינ אק
 טלָאװעג רעסעב ןבָאה ייז ?עקלעמרַאי עסיורג ַאזַא ייז גיוט סָאװ ,טהנעט

 טסייה לזייר ,רעטכָאט יד דיז טָאה ,הריד סהנמלַא רעד עכענ ןפיוקקעווא

 !הריד סעשטיוואלַאפַאר אקווד ,,ןיינ יצ טסרעה וד ,טרַאּפשעגנַײא ,סע
 עלָאדַאטס רעד טימ ףיוה ןצנַאג םעד --- ןייֵלַא הריד יד רָאנ טשינ ןוא

 ויפַא ?רעמ וטספרַאד סָאװ ,ןפיוקקעװוַא יז ליוו טײקשיטַאבעלַאב ןטימ
 ךיוא םיא וצ יז טָאה ?םיא טסקנעדעג -- .שוקרעט, טנוה םעד

 הנשה ןַא .קַאּפ ןוא קַאה טימ ןיא ,יז טנָאז ,ןפיױקקעװַא זַא ,טאהעג סשח

 !עכ-עכ ,?דיימ ַא סנזח א ןופ

 רעטכעלעג עטייוצ סָאד החמשו-ושש ַאב ןעוועג ןיוש זיא סָאד

 ,טימ טשינ טכַאל ָאקסעלַאפַאר זַא ,רעבָא ןעזרעד .טכַאנ רעקיטנַײה רַאפ
 -עג טגרָאזרַאפ יו ןוא טכַארטרַאֿפ ענדַאמ רָאנ סעּפע ןיא רע ,אברדא

 ;ןושל ןַײז ףיוא חחמשו-ןושש ךיז טרעפטנערַאפ ,ןרָאזו

 טָאג זַא רָאנ .טפיוקרַאפ טינ ןפוא םוׂשב הריד יד טלָאװ ךיא ---

 ,ןיינ יצ טסרעה וד ,ןעוועג בשיימס ךימ ךיא בָאה !הנוק ַאזַא וצ טקיש
 -עבייל ,ריד זיא סָאװ .,,?ןיינ זַא ,רשפא גָאז .ןלָאצַאב טונ שטָאכ יז ןָאל

 ,גנַאב רשפא ריד טוט סע ...?זַא ןרָאװעג םעצולּפ וטסיב סָאװ ?על
 טָאה סע ,עצרעס ?בייל ,רימ ביילנ ?הריד יד טפיוקרַאפ ןבָאה רימ סָאװ

 ךָאנ רשפא ,ריד יוװ רעקיצניו טשינ ,ץרַאה סָאד ןָאטעג ייוו ךיוא ריפ

 .טנורג וצ טייג טפעשעג סָאד זַא ?ןַאט טנַאקעג ןעמ טָאה סָאװ רָאנ ,רעמ

 יד .ןיבר םַאב טגיל ,ןבעל ןלָאז ,רעווש רעד ,,ךיא ןיימ ,סָאבעלַאב רעד
 ,יסירטס ןיא רערעדנַא רעד ,יסיל ןיא רענייא ,ןרָאפעצ ךיז ןענַײז רעדנוק

 רעוו .םימי ןביז עֶלַא ףיוא ,,ןיינ יצ טסרעה וד ,טיירּפשעצ ןוא טייזעצ

 -רבוע ןיוש ןיא סָאװ ,עבָאב עטלַא ןייא רָאנ ?םייח רעד ןיא ןבילבעג ןיא

 ףרַאד סָאװ .,,טשינ ךיא ןכער ךיז .רעדניק יד טימ עבש-תב ןַײמ ןוא ,?טב
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 טסרעה וד ,בעל ךיאְו .טשינרַאג דיא ףרַאד ,ןֵא דימ טסקוק וד יו ,דיא ?ךיא
 ...!עהעהע --

 ןוא ןונינ ַא טימ ןגיוצענסיוא החמשו-ושש טָאה "עה-עהע םעד
 -עהע, םענומ טשּפ רעד ןעוועג זיא סָאװ .טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא טימ
 רעווש ןיא -- ?טנַאה רעד טימ ךַאמ רעד טַײדַאב טָאה סָאװ ןוא ?"עה
 ,ןפערט וצ

 סיצּכַא ןוא ףניפ לטיּפַאק

 ןיירא געוו ןיא ךי ןקַאּפ יז

 טרעטטנערַאפ יֹזַא החטשו-ןושש שפנ רעד טא ךיז טָאה טסיזמוא

 ןַײז ,ּפָאק רעטעדַאשטרַאפ סָאקסעלַאפַאר ;רענַאװש ןרעגניי ןַײז רַאפ
 ַא ןענַאד ןופ טַײװ ןעװעג ןענַײז ןצנַאגניא רע ןוא ץרַאה טקיטייוורַאפ
 "עג ;:ןצרַאה ןיא םיא ַאב ןבילקענפיונוצ ךיז טָאה ןליפעג ןופ שאמשימ

 טָאה ליפיֹוַא -- עביל ,טייקירעגנַײנ ,הטרח ,שינעקנעב ,ןסיבסנסיוו

 רעקיזָאד רעד ןיא יו ,טבעלענרעביא טשינ לָאמנייק ךָאנ דלעה רעזדנוא

 -ומ ןוא רעטָאפ ןריולרַאפ ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,טכַאנ ןייא ןַיא טָאה רע .טכַאנ

 רעצנַאג רעד טימ דניזעגזיוה עצנַאו סָאד רעדורב ןוא רעטסעווש ,רעט

 ,ןסקַאװענסיױא זיא דע נו ,טָאטש רעד טימ ,ןריובעג זיא רע ווו ,בוטש

 ןיא רע טָאה ,רעַײט ןֹוא ביל ןעוועג לָאמַא זיא םיא סָאװ ,ץלַא ,ץלַא ---

 ךיז טָאה סע ןוא !קיבייא ףיוא ןריױלרַאפ ,ןריולרדַאפ טכַאנ רעקיזָאד רעד
 טציא ןיא ,טנעָאנ ןעוועג לָאמַא ןיא םיא סָאװ ,ץלא זַא ,טכַאדעגסיױוא םיא

 א ייז ןופ טלייטעגּפָא טלָאװ םיא יװ ךַײלג ,טַײװ ץנַאנ ,םיא ןופ טַײװ
 א יװ ץלא רָאפ םיא ךיז טלעטש סע ןוא .טייקיבייא ןַא ,טלעוו עצנַאג

 .'רעכיא ןוא ,רעַײלש ןטכידעג א ןיא טליהעגנַײא יו ,?קנוט ץלַא ,םולח

 וייש רָאנ ןוא .תודוס טימ לופ-לופ ןיא סָאװ ,?מיה-טכַאנ ַא טימ טקעדעג

 ןוא טנַײש ,למיח ןלעקנוט ןקיזָאד םענופ סיורַא םיא וצ טנַײש לדנרעטש

 ..לןייר זיא סָאד ,ךיז וצ םיא טפור ,םיא ֹוצ טקניוװ ןוא טכַײל

 טָאה רע סָאו ,םעלַא םעד ףיוא ךיז טכַארטרַאפ ָאקסעלַאֿפַאר ןוא

 םענופ לכש רעד זיא קָאװ :;ךַאז ןייא ןסיוו ןלעוו טלָאװ ןוא ,טרעהעג ַָאד
 רעייז דָארג סעּפע סָאװראפ ?ןרעטלע עריא רַאפ בוטש רעייז ןפיוקקעװַא
 ןַײז טנַאקעג ָאד טָאה ןיימ א רַאפ סָאװ ...?ערעדנַא ןייק טשינ ןוא בוטש
 סָאד זןיא עשז ןיוש טשינ ?תועט ןייק רע טָאה עשז ןיוש טשינ ..,?ריא ַאב

 ןיא רע וװ ,זיוה סָאד רעַײט יוזַא ריא ןיא עשז ןיוש טשינ ?םיא בילוצ
 ןיא ,טלמעד ןריווושענ םיא יז טָאה עשז ןיוש טשינ ?ןרָאװעג ןגיוצרעד
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 -עג ןוא ,"םָאנ םטָאנ, ףיוא הפרש רעד ןופ טכאנ רעד ןיא ,יטשענעֿלַאה

 קיביײא זַא -- תודע ראפ ?מיח ןטקעדַאב רעַײֿפ טימ ,ןמיור םעד טכעטש
 טשינ ייז טימ ריז לָאז'ס סָאװ זַא ,םענייניא ןַײז ייז ןלָאז קיבייא ןוא

 "יא ןַײז תומשנ ערעייז ןְלָאז ,ןרעוו לנלונמ טשינ ןלָאז ייז יו ןוא ןפערט

 !םענייניא םוטעמוא ןוא דימת .םעניינ
 רענעי ןיא ,הפרש רעד ןופ טכַאנ רענעי ןיא ךיז טנַאמרעד רע ןוא

 -םוא ,רעכעלקילג ,רענייש-שילרעטסיוא רענעי ןוא ,טכאנ רעקידפושיכ

 -ווא ענַײז רַאפ ןענַאטשעג זיא ?זייר ןעוו ,טכאנ רעגידפושיכ-ךעלסענראפ

 ענייש א יװ ,ןעזעגסיוא טָאה ןוא ,טליהעגנַײא ןקלָאװ ןטיור ַא ןיא ,ןנ

 ..ןיסעצנירפ-טכאנ עטפושיכרַאפ
 ,ריט ןיא ּפַאלק ַא ךיז טרעהרעד -- !קוטפיקוטט-קוטס ---

 .ףֵאלש ןופ יוװ ,טכַאװעגפיוא ָאקסעלַאֿפַאר טגערפ --- ?זיא רעוו ---

 ,רראנרעכ ,דוא זיא'ס ---

 -ניא ןוא ,ןַאמצלָאה ןַײרַא טמוק סע ןוא ריט יד ףיוא ךיז טנטע סע

 רָאנ םענופ טפול עשירפ םָארטש א ןַײרַא ךיז טסַײר םיא טימ םענייא

 ,ןגרָאמירט םענעטַארטעגנַײרַא סָאװ

 -יציּפש עפרַאש ענַײז טימ קוק 8 ןַאמצלַאה טפרַאװ ,ןעמוקעגנַײרַא

 "נֲא ןצנַאנ םעניא ןגניוצענסיוא טניל סָאװ ,"טָאי, ןפיוא רעורפ ןגיוא עק

 "רעד ,טכַארטרַאֿפ ןוא טעמשַאקעצ ענדַאמ םעפע עפאס רעד ףיוא ןָאט

 -ירעּפעלש ַא יװ ,סיוא טעז סָאװ ,טסַאג ןקידחרוחש-חרמ ןפיוא --- ךָאנ

 ערה-רצי ןקרַאטש ַא טמוקַאב ןַאמצלאה ןוא --- ,טַײצ-תוחילס שטש רעק

 ןטיור ןרַאפ קיּפמעּפ רעבַארַאסעב םעד טא ןעמענֹוצנָא טונימ רעד ןיא

 רַאּפ ַא ןוא טנרַאפ ןופ "ץנעכערעט, ןטכער א םיא ןעננַאלרעד ,קרַאק

 -על, ּפערט עֶלַא ןופ םיא ןזָאלּפָארַא ןוא ןטניה ןופ םעקאסוטס ענַײמ

 לָאמ עֶלַא טשינ .סיוא ּוװ ןוא ןַײא גוװ ,רעבא טסייוו ןאמצלאה ,"?זאז

 קוק ַא טּפַאכ ,ןַײא ךיז רע טלַאה ..."ןחכ םעד ןזַײװאבסיױרא, ןעמ ראט

 -ולכ ןָא ךיז טפור ןוא ןטעב עטרירעגנָא טשינ יד ףיוא קידנעייגַײברַאפ

 :עלעכיימש א טימ טשרמ

 ?ןפַאלשעג טשינגרָאג --- רָאנ עז --

 .עדייב םיא ייז ןרעפטנע --- ,ןפאלשעג טשינ ---

 טפור רע ןוא ,ןגָאז טלָאװעג רע טָאה סָאד טשינ זַא ,טליפ ןַאמצלָאה

 :עלעביימש ןטכאמעג ןבלעז םעד טימ ץלַא ייז וצ ןֵא דיִ

 ?ןליפא ךיז טניילעג טשינרָאג ---

 .וליפא ךיז טניילעג טשינ ---

 ?טרעדױלּפעג ןוא ןסעזעג טכַאנ עצנַאג א ---

 ,טכַאנ עצנַאג ַא --

 -ַאר וצ ןַאמצלָאה טנאז -- ,ןַײרַא געוו ןיא ךיז ןטיירג טַײצ ...םה ---

 .ןַײרַא ןניוא יד ןיא םיא טקוקרַאפ ןוא ןָאקסעלאפ
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 ףיוא ךיז טּפַאכ ,ָאקסעלַאפַאר םיא טרעפטנע --- ,טיירג ןיב דיא ---
 ,ןוז רענעננאנענפיוא רעד ןגעק םיא טנַײש םינּפ סָאד ןוא ,עפָאקס רעד ןֹופ

 .ןַײרַא רעטצנעפ ןיא ךעלטנַײרפ ןַײרַא טקוק סָאװ

 ,טָאנ ןעקנַאד -- .,ןַאמצלָאה ךיז טכַארט -- ,"טָאי טבַײלב טָאי,

 -קעװוַא ךיז הבשחמ ַא ּפָאק ןיא ןלַאפעגנַײא טשינ שטָאכ םיא זיא'ס סָאװ

 -טימ ןעטימ ןיא םעצולפ ןעמַאמ רענעברַאטשענ רעד ךָאנ העבש ןצעזוצ

 -ַאפאר ןעוו ,לשמל ,ןָאטעג רע טלָאװ םָאװ רעדָא ,סטכאנ-וצ-תבש דָאװ

 ןטימ ןעז ךיז ןיבר םוצ ןַאיאב ןייק ןָאט רָאט ַא ליוו רע זַא ,טנַאז ָאקסעל
 ןַײרַא םיא טמוק סע ןעוו ,ןַײז טלָאװ סָאװ רעדָא ?הבושת-לעב םעד ןטַאט

 -שענעלַאה ןייק ראג ןרָאפכרוד ךיז --- ּפָאק ןיא ?עילַאקנאמ , ַא הלילח
 ..? טאי ןםיוא אישק א ?יט

 גוא םענופ טזָאלענּפָא טשינ ןַאמצלָאה טָאה ןנרַאמירפ ןצנַאג ַא

 "ענּפָא סָאד טָאה רע ,טסַאנ ןַײז טשינ ,ןאקסעלאפאר טשינ ענר ןייק ףיוא
 -רד א ןעוועג רע זיא ,ןעוועג ןענַײז ייווצ יד ווו זַא ,סיצנוק יױזַא טעברַא
 החרט סטנַאמצלָאה .דיירטיוא ןרעדנַא ןַא טַאהעג לָאמעלַא טָאה רע ,רעט
 רעגנירנ טליפעג ךיז טָאה ןיילא ַאקסעלאטַאר ,טסיומוא ןעוועג רעבָא זיא

 -ענ זיא החמשו-ושש רענַאװש רענעריובעג-ַײנ ןַײז זַא ,המשנ רעד ףיוא
 -ענ ןוא טשוקעצ םיא טימ ךיז טָאװ רע יו םעדכַאנ ,רופ רעד ףיוא ןסעז

 ,"ךעלטנַײרפ רָאנ, ןסירנ טזָאל

 ײצלָאה ךָאנ םיא טַײרש --- !ןסירנ ךיוא טזַאל ןגעװטענַײמ ןופ ---
 .ןַאכ

 ךיז טיירדענסיוא ,החמשו-ךושש םיא טנַאז --- !ךעלטנַײרפ ראג ---

 סָאװ ,רופ רעד ףיוא םיִנּפ םענעפַאלשרַאֿפ םענעסקַאװַאב ןטימ םיא וצ

 ערעזדנוא ןרָאֿפ טָאד ,ּפָאק ףיוא ּפָאק ןרישזַאסַאּפ טימ טקַאּפעגנָא זיא

 -עג ןענַײז ייז ןענַאו ןופ ,קירוצ םענייאניא עלַא "טסנוק ןופ רעבָאהביל,

 ימאנ ןבָאה ןענַאק יז ןעוו ,םייוז טָאג ,רעצרעה עטרעטיברַאפ טימ ,ןעמוק

 -.טטניק ןתמא ןַא אזא ןרעה וצ ןוא ןעז וצ היכז ַא ןבעל רעייז ןיא לָאמַא
 ...ןָאקסעלַאפַאר רעד טָא יוװ ,רעל

 ייז טשטנעב -- !ררע רעה ןיא ּפָאק ןטימ --- לארשי יקלא טשנ ---

 רעד וצ ,רעדניק -- ;ןרָאיטקַא הרבח רעד וצ ןַא ךיז טפור ןוא ןַאמצלָאה

 !טעברַא

 ייז רעביא ןוא ,ןַײרַא נעוװו ןיא ןקַאּפ ךיז ןעמענ ןרָאיטקַא הרבח יד

 ,רעטניהא טוהרעדניליצ םעד טקוררַאפ ,ןַאמצלָאה רָאטקעריד רעד טייטש
 טימ טעװעדנַאמָאק ןוא םינּפ ןטלּפוטשעג םענופ סייווש םעד דיז טשיוו

 ,טכאדעג טנַײה טשינ ,קַאפושטש ימיכ ,לָאמַא טָאה עמ יו טקנוּפ ,ייז
 :םיא טימ טעװעדנַאמַאקעג

 םעד ךאנרעד ,ןטפאק ןֿפױרג םעד רעורפ ,,,יֹוזַא טָא ,,,יֹוזַא טשינ ---

 ?ןייטש ןביפכעג וטסיב סאו ,םלונ רענעמייל ,,,יוזַא טא .,,ןטסַאק םעניילק



 ם כי ? ע - ם ו 5 ש 280

 וד םענ ;טרעקרַאפ ךיא ןיימ -- סטניל ןעמענ רע טעװ ,סטכער וד םענ

 ,גנוצ ןוא ּפָאק ,וד רָאנ רעה ...ױזַא טָא ,,.סטכער ןעמענ רע טעוװ ,סקניל
 יו ,רעסעב קוק ,רעמא ?שטנעמ רעקידניז א יוװ ,רימ ףיוא וטסקוק סָאװ

 -ַאּפ ...!ךיד ןעמ לָאז ןגָארטסױרַא -- לוטש סכלמח המלש טסגָארט וד
 -ַאנ רימ וטסכערבעצ ,רזממ !טרַאּפַאנָאב ןָאעלַאּפַאנ ןופ ןיורק יד ,עילָאוװ
 ...ןּפָאק םעד ריד ךיא ךערבעצ -- ןיורק סנָאעלַאּפ

 -יוט טימ ךיז טלעש ןוא טבַײרט ,ןַאמצלָאה טעװעדנַאמָאק ױזַא טָא

 טניפעג ,סיורַא טדער רעצעמע סָאװ ,טרָאװ סכעלטיא ףיוא .תוללק עט

 .הרושב ַא ןָא םיא טנַאז ןוא טמוק רענייא ,לשמל .הללק ַא םיא ַאב דיז

 ךעלקירטש, :םיא רע טרעפטנע ,ךעלקירטש ןעגנַאנעגסיוא ןיא'ס זַא
 דיא לָאז נװ, -- .!ערַאּפ יד ךַײא ןופ לָאז ןיינסיורא ?ןעננַאגעגסיױוא
 -- ??ָאד טא ןלעטש רשפמא, -- ?!דרע רעד ןיא גילע --- ??ןנייל סָאד

 ַא ןַײא םענ, -- ,'רופ ַא ךָאנ ןעמענ ןכער ךדיא, --- ?!סעצווַארּפ ייטש,
 ריד לָאז ןבעג, -- .,'טלעג ךָאנ ןבעג ךיז טסייה רע, -- ?!הנושמ-התימ

 ...!המשנ עַײנ ַא טָאג

 -ופא ,הללק עַײנ-לנַאּפש ַא טימ ןעוועג דבכמ ןַאמצלָאה טָאה םענייא

 -וטשענסיוא זיא'ס דעלרעכעל לפיוו, :עפרַאש ַא רָאנ .עגנַאל ַא לסיב ַא ול
 -סיױרַא ןענַײז ןדִיי ַײד טניז ,טלעוו רעד ןופ תוצמ עלַא ןיא ןראוועג טלּפ
 ןלָאז ךעלקישטשירּפ ליפיוזַא --- ,חסּפ ןקיטנַײה ןזיב םירצמ ןופ ןעגנַאגעג
 ,...ןגנוצ רעד ףיוא ,רזממ ,ןצעז ריד ריז

 עמַאמ עטלַא יד רָאי רעטוג רעד ןָא טגָארט ,סיעכהלעצ ףיוא יו
 ,טנַאװענטעב ריא טימ חכרב-הרש

 ךימ טסעוו וד ?סעטַאמש עטלא ענַײד טימ ַאד ןיֹוש טסיב ?ןיוש ---

 -סיורַא ןוא טעברעביא ןַא ןענערטפיוא ריד לע ךיא זַא ,וצרעד ןעגנערב

 ,ןרעדעפ עֶלַא ריד ןזָאל

 עטלַא יד םיא טרעפטנע -- !ןיז אזַא ןבעג טָאג ריד זָאל ,ונַא ---
 -יד ןזייב רעזדנוא רַאפ טָאה סָאװ ,שינעפעשַאב עקיצנייא סָאד ,רעטופ

 ,ץרא-ךרד ןּפָארט ןייק רָאטקער
 רעבָא טמוק ןוא קעװַא טיינ עטלַא יד ןוא ,ַײּפש ַא טוט ןַאמצלָאה

 סעּפע ןייג לָאז ןוז ריא זַא ,ל?יוו יז ,טשינרָאג ?רעטַײװ סָאװ .קירוצ דלַאב
 טעסיוא ךיוא ױזַא ,יז טגָאז ,טעז רע, ;ןַײרַא ?יומ ןיא ןעמענ סעּפע ,ןסע
 עמ ...ייז ןבָאה םנּפ ַאזַא ,יז טגָאז ,ןסע םידש יד יוװ ...רָאי-ץרַאװש ַא יו

 ןיא ןכוז ןעמ לָאז ,יז טגָאז ,חוכ ...ןקַאנק רענייצ יד יו ,ןקַאב יד ךָאנ טעז
 ....?בה טשינ זיא ,יז טגאז ,ןעַײק ,,.לסיש

 ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה הכרב-הרש עטלַא יד זַא ,סיוא טזַײוװ סע
 דעד וצ ךַײש ןענַײז סָאוװ ,ךעלטרעווסקלאפ ?סיב עצנַאנ סָאד ןטישסיוא
 ריא רע טנַאלש ,טניולעג טוג טשינ טנַײה ןַאמצלָאה רעבָא זיא .הליכא
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 ?סיב א ריא ןיא ךיז טָאה "ענערעוו-ענעשטעּפ , יד !רָאנ עז --
 ?ןיינ יצ ,ףוס ַא ןעמענ לָאמַא טעו סע !טדערעצ

 ןרעוו ןרָאיטקַא הרבח ןוא ,סעכ ןופ שזַא ךיז טסוהרַאֿפ ןַאמצלָאה
 .ארומ ןעמ טָאה ךיוה ןכַאל .רעטכעלענ רַאפ טקיטשרעד טשינ ריש

 ,ןייטשַאב יולב לָאז עמ ,ןכַאל ַא ןבעג ןָאק ןַאמצלָאה

 -םפיוא טשינ קרַאטש .טניילענפיוא טשינ טנַײה ןיא ןַאמצלָאה ,ןיינ
 טשינג :ודלַאה ןיא ןייב א יװ ןַאדנָאל ןייק העיסנ יד זיא םיא ,טניילעג
 -רַאפ טשינ ןיילַא סייו רע .,,,'ןעַײּפשוצסיױוא טשינ ןוא ןעננולשוצנַײא

 םיא ךיז ןבָאה סע .ץרַאה סָאד רעווש ענדַאמ סעּפע םיא זיא'ס רָאנ ,סָאװ
 .. !ןְלַאפ סע לָאז ּפָאק רעייז ףיוא, --- רעבַײװ עטלַא טכַאנַײב טמולחעג





 ןרעטש עדנעשודנַאלב

 לייט רע ט ײ װ צ

 ןנוכעג





 סנייא לטיּפַאק

 רעמַאלק רעטפימ

 רעֹדָא ,ועשטידרעב ןימ ַא ןיא סָאד -- ?ּפעשטַײװ רענַאדנַאפ דעד

 ,םילשורי רָאנ רשפא ןוא ,ןעמַאזוצ ַײרד עלַא רעדָא ,דָא-ב רעדָא ,ענליוו

 ץעגרע ןיא ,טרָאד יו ,קפוד רעשידִיי דעד ױזַא טשינ טנַאלש ץענרע ןיא

 רעזדנוא זיא ןעזסיוא סָאד ,טרָאד יו ,שימייח ױזַא דָיי א טשינ ךיז טליפ

 "ירש סָאד ,ןגָאי סָאד ,ןפיול סָאד .ןושל רעזדנוא זיא ןושל סָאד ,ןעזסיוא

 רעד וליפַא ,זדנוא ַאב יװ גנידצלַא -- ,טנעה יד טימ ןכַאמ סָאד ,ןב
 ד זַא ,ןגָאז לי :ךיא ,טסייה סָאד .עבלעז יד --- תוסנרּפ יד ,?דנַאה

 רענייא טרַאד ןבעל ייז .ןָאטעגפיוא טשינ סעַײנ םוש ןייק טרָאד ןבָאה

 ואז סָאו -- ,טנעה יד ןופ ןרעדנַא םַאב רענייא ןסַײר ,ןרעדנַא םענופ

 ,טרָאו ןייא טימ .ליומ םענופ ןסיב םעד עקַאט -- ?טנעה יד ןופ ,ךיא
 ריא .םײהַא ןעמוקעגו טנעז ריא זַא| ,סע טסייה ,ןיהַא ןעמוקעג ריא טנעז
 רעשידִיי ןייק טימ ,רעגעלטכַאנ שידִיי ןייק טימ טשינ הגַאד ןייק טָאה

 ,טַײצלָאמ ןשידִיי ןייק טימ ,לוש

 זׁשיִדָיי ַא ןרידנעמאקעד ךַײא ןעמ ףרַאד ,טַײצלָאמ ןופ קידנדייר
 "ַאנ עפַאק, ןעמַאנ ןטימ ?ּפעשטַײװ ןטימ ןטכער ןיא עמַאס ןַארָאטסער

 "ודָיי ַא ןיא סָאד ,ןַארָאטסער רעשידִיי ַא רָאנ טשינ זיא סָאד ,?לַאנַאוצ

 ןעמוקנַײרַא טשינ טלָאז ריא ןעו ,טַײצ רעדעי וצ םערָאװ ,בולק רעש
 ,ןּפיט םינימה לכ ןופ ,ןרָיי יילרעֶלַא ןופ בר-ברע ןַא ריא טפעדט ,ןיהַא
 -יפ ןֹופ םיריוטקַאד ,סרעלקעמ-עזרעב :;טסולנ ץרַאה רעַײא רָאנ עכלעוו

 -ודְיי ןופ ןטסיטרַא ,סרעריזיוה ,ןרענַאיסימ ,ןרָאשזַאיַאװײמַאק ,עיפַאזָאל

 -ךאש ,רעבַײרש-סגנומַײצ ,ןטסירַאטנַאק ,רעלדנעה-טנעמיד ,רעטַאעט ןש
 "עננו טַאלג ןוא ןטסילַאירָאטירעט ,ןטסינויצ ,סעקישטזַאקירּפ ,רעליּפש

 ייז רָאנ ,ןעוט ייז סָאװ ןוא ןענַײז ייז רעוו ,טשינ סייוו עמ סָאװ ,טיײָל

 רעד ייז טימ לופ ןיא'ס ןוא ,ןרעכייר ןוא ןכַאל ,ןרעדְליּפ ןוא ןעַײרש
 -אב רעד טרעדליּפ ןוא טַײרש ןֹוא טרעכייר ןעמעלַא ןופ רעמ רַאנ ,בולק

 "רָאֿפ ךַײא ערע יד ןבָאה רימ ןכלעוו ,רעמַאלק רעטסימ ,ןיילַא סָאבעל
 ,ןלעטשוצ

 ,תעד-רב א שטנעמ ַא ,רענַאיצילַא ַא דיי זיא רעמַאלק רעטסימ
 רַאֿפ רעכבירעד ךיז טלַאה ,דראב-לצרעה ַא טימ ןוא םינּפתרדה ַא ףימ
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 רעמַאלק רעטסימ ןיא ןייֵלַא ,טסיניצ א רַאפ ןוא ןשטנעמ םענייש ַא
 -ַאטירעט ןייק ןיא רע ,טסייה סָאד ,שיטסילַאירָאטירעט רעמ טמיטשענ
 ןוא תורבח ןייק ןופ טשינ רע טלַאה ?לכב ןוא .טשינ ךיוא טסילַאיר

 -ַאלק רעטסימ סָאװ ,ךימ ריא טייטשרַאפ ,םעד תמחמ ,ןעײטרַאּפ ןופ
 רָאנ .ךיז רעפיוא ,םענייק טשינ טביילג רע ,סרוקיּפַא ןַא עבטב ןיא רעמ

 טקנוּפ טָאה רע זַא ,ןניוא יד ןיא םיא טנַאז עמ ןוא ןיינ וצ טמוק עמ זַא

 רע טָאה ,רָאה ַא ןלעפ סָאד לָאז'ס ,לצרעה רַאײקַאד רעד יו ,דרָאב אזא

 םַאב ןַא ,יאנת ַא טימ רָאנ ,ןטסינויצ ןשיווצ ןבירשעגנַײא ןיוש דיז

 -דנטַאּפ ַא טנירק רע ,ןליװגנַאז רעטסימ טָארעג סע ,ךיז טכַאמ רעמָאט

 "רָאנ םעד ןנעק ,רעמַאלק רעטסימ ,רע טָאה ,ןדִיי רַאפ עירָאטירעט עק

 ,שטנעמ רעסיורנ ַא יאדווַא זיא לצרעה רָאטקַאד ,ןצעזוצסיוא סָאװ טשינ

 .עלעגנַיי ןייק טשינ ךיוא רעבָא זיא ליווגנַאז רעטסימ ,ןַאמלטנעשזד ַא

 ,פיצנירּפ סרעמַאלק רעטפימ ןיא סָאד -- 'ןעספַאל ןבעל ןוא ןבעל,

 טדער ןוא ,ןּפיצנירּפ ןופ שטנעמ ַא טּפיוהרעביא ןיא רעמַאלק רעטסימ

 וצרעד ןוא ,רעדנעלגנע רעטכע ןַא יוװ ,םדער רע זַא ,טניימ ןוא ,שילננ

 ַאטשינ רָאנ זיא'ס ןוא ,רפס-עדוי ַא ,ןדמל ?קיטש ַא רַאפ ךיז רע טלַאה

 ,טפעשעג סָאד .ןסיוו טשינ ןופרעד לָאז רע סָאװ ,טלעוו רעד ףַא ךַאז ַא

 טאה דיי רערשכ א יװ ,טנַײפ רע טָאה ,סע טסייה ,ןַארָאטסער םעד

 םוצ טמוק סע ןַא רָאנ ,ןַײרַא ?קניוו ןיא וליפַא טשינ טקוק ,ריזח טנַײפ

 -ַאוו .םיא טינ עמ יבַא -- טלענ טמענ ןוא הכוש ַא רע טוט ,ןובשח

 :ּפיצנירפ ַא זיא םיא ַאב ,ןלַאפרַאפ ךיוא זיא ,טשינ םיא טינ עמ זַא םעד

 ןוא ןַא ךיז ןעקנירט ,ןָא ךיז ןסע ,ןעמוק ןדִיי --- לוכייו יתיי ןיפכד לכ
 סָאװ ,רָאנ ןיא ןורסח רעד ,ייז ךוז ייג --- עקירעמַא ןייק קעװַא ןרָאפ

 .קוסּפ םעד ױזַא סיוא טשטַײט ,סע טסייה ,רעמַאלק רעטסימ ,ןיילַא רע
 טלעװ יד ןענעק ןַײז ןופ ןוא ךיז ןופ רעמַאלק רעטסימ טדער ליפוצ
 -וצ לסיב ַא רעמַאלק רעטסימ טדער ללכב .טיײקיצרַאהטוג ןַײז ןופ ןוא

 טָאה טעברַא רעדנַא ןייק זַא ,ןדייר טשינ רע לָאז סָאװרַאפ רָאנ ,ליפ
 -ַאלק םעסימ יד ,בַײװ ןַײז טעברַא -- טפעשעג ןיא ןטעברַא ?טשינ רע

 ןוא עטסיװרַאֿפ ַַא ,ןויוא טאב עטעוװװערָאהענסיױא ןַא ענעדִיי ַא ,רעמ

 -ָאדנָאל ןטניײװרַאפ ןטרעכיוררַאפ םעד ןַא טשינ טקוק ,עטרעטצניפראפ
 -יש א טימ "'טעה, יד ןֵא יז טוט ,תבש טמוק .תבש ץוחַא ,?מיה רענ

 ריא זַא ,יז טעז רעבָא ראפרעד ."'ידיילע ַא טרעוו ןוא "ססעדד, םענ

 "רעניד , ןַײז טימ "טסעפקערב, ןַײז ןבָאה לָאז ,רעמַאלק רעטסימ ,ןַאמ

 -כָאנ ןוא ,?מירד 8 ןּפַאכ ,ןרַאּפשוצ ךיז רע זומ ןסע ןכָאנ .טַײצ רעד וצ

 בולק ןַײז רעביא ןריצַאּפשמורַא רעדָא ןעז םיא ריא טנַאק ןיוש םעד

 ַא ַאב ןצעמע טימ קידנציז --- רעדָא ,דרַאב-לצרעה ןַײז ךיז ןטעלג ןוא
 ךיז ןנַאלקַאב ןוא ,רָאניצ .ַא טימ ,ריב ?זעלג ַא ַאב ,טסַאנ ַא יװ ,?שיט
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 -ַאלק רעטסימ .דע וט ,ןראי יד ייו ןוא ךאא :לזמ רעטצניפ ןַײז ףיוא
 ףרַאד עמ ןַא ,ןַאט ןעמ לָאז סאוו רַאנ !ןשקַאֿל ןפיוקרַאט ףרַאדַאב ,רעמ

 -ול רוי רָאפ קרָאװ טפַאמ וי, :רעדנעֿפננע רעד טנאז יו רעֶדָא ?ןבעל
 ... בניו

 -נֵא טשינ ןַאק ,ןַארַא2סער םעד טנַײפ טָאה רעמַאלק רעטסימ .ןיינ

 ןשימ ,ןטפעשעג עשילחק ביל רעסעב טאה רע .תמנרּפ עקיזָאד יד ןקוק
 ,ןטנַארגימע עשיטור ףַא תועד ןנַאז ,תורבח-הקדצ רענַאדנַאל יד ןיא ךיז

 ?םעּפַאצַאק ידק :רעסיוא ,ןעמאנ רעדנַא ןייק טשינ םיא אב ןסייה סָאװ

 רו עשיסור עלַא ןעמ טָאװ ,גנוניימ ןַײז ךָאנ ."סרערָאנש יד, רעדָא

 ,ריא טניימ רשפא ,לקירטש ןייא ףַא ןעגנעהפיוא ןוא ןעמענ טפרַאדַאב

 רשפא רעדַא ?שטנעמ רעטכעלש ַאזַא פיל ,יא רעמַאלק רעטסימ ןא

 ַא ריא טָאה ?ןח רעמ םיא ַאב ןבָאה ןדִיי עשילגנע יד זַא ,ריא טניימ
 ןעלדיזּפָא ךַײא רע ןָאק ,ןָא םיא טמוק סע ןַא ,רעמַאלק רעטסימ ,תועט

 -רָאל עשידִיי יד ,םיריבנ רענַאדנַאל עֶלַא (ןגיוא יד רעטניח דעלנייוועג)

 טימ שטנעמ א ןיא רעמַאלק רעטטימ ,עטָאלב רעד טימ ייז ןכַאמ ,ןד

 טשינ ריז ריא טעװ ,טרָאװ א טימ ןעּפעשטאז םיא טווודּפ ;עיציכמַא

 ,טשינַא .ךיז ןטיח ,םיא ןענעק טָאװ ,יד .ןבעל טעוװ ריא ?פיוו ןדָאבסיוא

 -ןלּפ ןעגנירּפשנַײרַא ,טסענ יד ןשיוװצ ךיז ןשימנַײרַא ןיילַא ךַײא רע לאז

 ;טרָאו םוצ ךיז ןדלעמ ,סעומש א ןטימ ןיא ןטלַאה ענעי תעב ,םעצ

 טסייו עלַא ריא זא ,קיטכירפיוא ןנַאז ךַײא ?עװ ךע !ךעמ טזָאל ןדִיי,

 טנַאז יװ רעדָא ,טשינ טלענ ןייק טסָאק ןדייר ,ןיציבר ירמאקד חמ טשינ

 -ַאלק רעטסימ טיוא טזָאל ױזַא -- ...קישט ןיא קוטמ ;רעדנעלגנע רעד

 ,ךעלטנגייא ,סָאװ ןנעװ, :;דרָאב-לצרעה ןַײז אב ןָא ךיז טמענ ןוא רעמ
 ...+לשמל ,ךַײא ַאב ָאד ךיז טלדנַאה

 טָאה רעמאלק רעטסימ םוצ .השעמ ַא ןפָארטעג ךיז טָאה לָאמנייא

 א םיא אב ןטענױאפ טָאה ןֹוא ןושרַאּפ ענדָאפ א טעשטנַאלענוצ ריז

 -רעװ יד טימ רעניא ןבינ רימ רָאנ ..רצוא ןצנַאג ַא ,םיבתכ טימ לקעּפ

 -רַאּפ ןקיזָאד םענופ טלייצרעד ןיילַא רע יװ ,רעמַאלק רעטסימ ןופ רעט

 סע רצוא ןַא רַאט סָאװו ןוא טננענַאב םיא טימ ךיז טָאה רע יוװ ,ןיוש

 .טכירעגמוא רָאנ טנעה יד ןיא םיא וצ ןלַאפעגנַײרַא זיא

 "ןרי ַא רימ ַאב ןבילברַאפ ןיא ,טעז ריא סָאוװ ,לקעּפ סָאד טָא ---

 ,ןטסיטרא עשידִיו יד ןופ טסיטדַא ןַא ,רעדַאנש ַא סעּפע םענייא ןֹופ הש

 ןסיוו יֹוזַא לָאז רע ,ןגיוא עשירזממ טימ ,רעקירעזייה ַא ,רעקשטינייפק ַא

 ןענאו ןופ ןוא ןיא רע סָאװ ןוא ןיא רע רעוו ,סייוו רע יוװ ,םיא ןופ

 ןעמ ףרַאד ,טשינ רימ טנַאז רענעי זַא ,פיצנירּפ ַא ןיא רימ ַאב !ןיא רע

 -נעלגנע רעד טגָאז יװ רעֶדָא ,לקעּפ ןַײז ךיז טָאה רעכעלטיא -- טשינ
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 רע טָאה דנַאנַאכרוד ןכָאוו ייווצ ,רוציקה ..,"םנינרוי וט קוטס, :רעד

 עטנַאקַאב ַא ַאד טָאה רע זַא ,טגַאזעג ,ןפיוזענ ןוא ןסערפענ רימ ַאב

 -ַָאנ א ,רע טנָאז ,ריא טימ רע זיא ,ןענַאילימ טנידרַאפ סָאװ ,ןירעליּפש

 ךיז טגָאלשרעד עמ רעדייא ,רע טנָאז ,רעווש זיא סע .עקלעמש רעטנע
 טרעוו יױזַא ,ןנַאלשרעד רָאנ ךיז רע טעוװ ,רע טנָאז ,םיוק רָאנ ,ריא וצ

 רימ ַאב !מַײר-ללָא ,ןטשרענ טימ ןתח ַא יװ ,טלעגנ טימ ןטָאשענּפָא רע

 רעדָא ,טבײלנַאב רע זיא אמתסמ -- טנַָאז שטנעמ א ;פיצנירּפ ַא זיאא

 רע טמוק לָאמנייא ..,'נניויולעב ןוא גניהז, ;רעדנעלננע רעד טנָאז יו

 ,גניליש ֹורֵאֹּפ ַא ןעַײלסיױוא םיא לָאז ךע ,?זמילש רעד טָא ,ןיינ וצ רימ וצ
 טַײװ טשינ ַאד טא גָאט ןייא ףָא ּפָארַא רָאפ א ןבענ ,רע טנָאז ,ףרַאד רע

 סע ּוװ ,ןָאדנַאל ןופ טַײװ טשינ ,סעכלעזַא ?טרע ןַא -- ןעטיירב ןייק

 -עג ,רע טגַאז ,טרָאד .ןטַאנגַאמ עטסכַײר ןוא ןדרָאל עֶלַא סורַא ןרָאפ
 -תעב ןוא .ןרעליּפש יד רעדָא ,ןרעגניז עטמירַאב יד טציא ךיז טניפ

 טפור עמ יוװ ,רעדָא ,לקעּפ א סעּפע רעביא רימ טינ ןוא רע טמענ השעמ

 -רַאפ ,ןטלַאהַאב םיא סע לָאז ךע -- ?געבידנַאה, ַא ,שילגנע ןיא סָאד
 עקיטיינ ,רע טגָאז ,ןגיל טרָאד םערָאװ ,סָאלש ןרעטנוא ,רע טנָאז ,ןסיִלְש
 ַאב !טַײריללַא ,?םיוו עדוי ימ ,רע טנַאז ,טרעוו יד ןבָאה סָאװ ,ןריּפַאּפ

 יו ,טבײלגַאב רע זיא אמתסמ -- טגָאז שטנעמ א :ּפיצנירּפ א זיא רימ

 םיא םינ ןוא ךע יינ .,נניווילעב ןיא נניהיז, ;רעדנעלגנע רעד טנָאז

 ,"נעב-דנַאה , םעד ,?קעּפ סָאד טָא וצ םיא ַאב םענ ןוא נניליש עכעלײע

 םעד ףַא טרַאו ךע ןוא .שיטבַײרש ןיא רימ ַאב ןביוא סע סילשרַאפ ןוא

 א ןוא שדוח ַא ןוא ךָאוו ַא ןוא ַײרד ןוא ייווצ ןוא גָאט א רערָאנש

 זיִב ,ןעזענ םיא ךע בָאה ױזַא ,ןעזעג םיא טָאה ריא יוװ יוזַא --- רָאי

 ימ שטעק , :רעדנעלגנע רעד טנָאז יו רעדָא ,ךעמ ךוז ייג ,גָאט ןקיטנַײה

 יאדכ זיא'ס ,לעשטעס םעניא ךעמ ךיא ןאמרעד לָאמנייא ,,,"ןעק וי ףיא

 -- קוק ַא וט ךע .ןניל ןָאק טרָאד ל?זמ-ערבַאד א רַאפ סָאװ ,ןסיוו וצ

 "יב עלַא -- ,רימ ךע טכַארט -- ,טַײר-ללַא !ןבירשעג ׁשידִיי ףֵא םיבתכ
 טימ ךע לעװ סָאו ?ייז ךע ףרַאד סָאו ףַא !ּפָאק ןַײז ףַא תומולח עז

 ;רעדנעלגנע רעד טגָאז יװ ?ייז ןבָאה טרעוו ַא רַאפ סָאװ ...?זכַאמ ייז

 ,...ן"טְלֶא טימ שארט,

 טָאה טָאג סָאװ ,רצוא םענופ רעמַאלק רעטסימ טלייצרעד ױזַא טָא

 -עג שידָיי ןיא ,םיבתכ לקעּפ א ןופ טײטשַאב סָאװ ןוא טקישענוצ םיא

 -נןוא ֹוצ תוכייש ןטנעָאנ א ןבָאה םיבתכ עקיזַָאד יד לַײװ ןוא ,ןבירש

 -עפַָאה רעד ןיא .ייז ןופ עיּפָאק עקיטכיר ַא ָאד רימ ןבינ ,זַאמַָאר רעזד

 ןעמעוו וצ ןוא ןעמעוו ןופ ןפטרט ןיילא ןיוש טעוו רענעייל רעד זא ,גָנונ

 .ןבירשענ ןענַײז ייֵז
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 ייווצ לשיּפַאק

 ווירב לקעפ ַא
 װיר ב ר ע טש רע

 סאו ֹוצ ,ךימ נערפ ןוא ,רערעַײט ןַײמ ,ווירב ַא ריד וצ בַײרש ךיא

 סאו ןוא טסיב וד סָאװ ןוא טסיב וד גוװ ,ןעד ךיא סייו ?סע ךיא וט

 ןורָאס זיא ,טשינ וא ,גנונעפָאה ַא רעכַא בָאה ךדיא ?ךיז טוט ריד טימ

 טראפ ריא רעוו רעמַאט ,דיא ףאה טוניפ עלַא ,העש עֶלַא ,נָאפ עֶלַא --

 ,גנידצלַא ןבַײרשסיױרא שטָאכ ריד ריִמָאֹל ,טסיב ֹוד וו ,ריווועג לָאמ ַא
 ךיא סָאװ ,טונימ רעטשרע רעד ןופ ןָאטענּפָא ךיז טָאה רימ טימ סָאװ

 וצ בַײרש ךיא תעכב ,גָאט ןקיטנַײה ֹוצ זיב ,יטשענעלַאה ןופ קעװַא ןיב

 ריד לייצרעד ךיא ןוא רימ ןבענ טסציז וד זַא ,סיוא רימ ךיז טלָאמ ,ריד

 יזא גנידצלַא ןענַָאק טשינ ךיא ?עוװ ,דעלטנייוועג .ריד לייצרעד ןוא

 טנאקעג ריד סָאד טלָאװ ךיא יו ,ןבַײרשסױרַא ךעלטַײד יוזַא ןוא טוג

 סָאד ?ןבַײרש ןענעק רימ וצ טמוק יו םערָאװ ,ךעלנעזרעּפ ןבעגרעביא

 ןטַאט ןַײמ ןעקנַאדרַאֿפ וצ ךיוא ךיא בָאה ,ןעק ךיא סָאװ ,שידִיי ?סיב

 ןוא ןציז ךעלגנַיי עלַאמ :ןנָאז קידנעטש רעבָא רימ טנעלפ רע .ןזח םעד

 -ענ ?ןענעק טסעוו וד זַא ,ןרַא ךיד טעוו סָאוװ .ךיוא בַײרש -- ןבַײרש

 ,ךיא עז טנַײה ..2!ןעמוק ץינוצ לָאמַא ריד םעוװו סע ,רעטכַא2 ,קנעד

 ..טכערעג ןעוװועג זיא רע טייוו יו

 ןופ ?ןלייצרעד ןבייהנַא ריד ךיא לָאז ,רערעַײט ,וטסליוו ןענַאװ ןופ

 זַא .סטכַאנוצ-תבש םענעי ,יוא ?וטסקנעדענ -- םטכַאנוצ-תבש םענעי

 לע ךיא ןַא ןמיס א ןיא ,ןיילַא קערש רַאפ ןברַאטשעגנ טשינ ןיב ךיא
 ןגאלשסיוא רענייז םעד ןרעה טבעלרעד בָאה ךיא רעדייא .ןבעל גנַאל
 טונימ עכעלטיא ,ןעננויּפשע;סױרַא ץרַאה סָאד ריש רימ ןיא ,ףלעווצ
 ,רָאא א ,נָאה א ?העש א -- ךיא גָאז סָאװ .העש ַא ןעװעג רימ זיא
 -אוַאּפ ךימ ךיא בָאה ,ףלעווצ ןגָאלשעגנסיױוא טָאה רענייז רעד זַא ןוא
 ןבענעג ןוא רעטצנעפ סָאד טנפעענפיוא עקנילַאװַאּפ ,ןביוהענפיוא עקניק
 אטשינ ,ךשוח-רעטצניפ ,גָאט רעקיטכענ ַא -- ןסיורד ןיא סיורַא קוק ַא
 -- ?טכַארטענרעביא טשינ טוניס רעד ןיא ךיא בָאה סָאװ ..,!רענייק
 ,ןַײרַא ּפָאק ןיא ןבָארקעג רימ יז ןיא ,הבשחמ עטכעלש א ץעגרע רַאנ ווו
 ךעמַאט ,לערעַײט ןַײס ,ריד רַאפ טאהעג ארומ ךיא בָאה ץלַא ןופ רעמ
 ,ףַײפ ַא ךיא רעה םטָא רַאנ ..ןפארטעג סעּפע הלילח ריד טימ ךיז טאה

 ןקירעזייה םעד טימ טדעדענּפָא ןבָאה רימ יו ױזַא -- ףַײפ ַא ךָאנ ןוא
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 סָאד ...((קישטוװַארומ ריאמ-םולש םיא טפור עמ סָאװ ,רעד טָא) ןיױשרַאּפ

 -ךָאמ ַא ,ןרעטיצ סיפ ןוא טנעה .קיט-קיט-קיט :ל?לרענייז ַא יו -- ץרַאה
 "יא ךיד קעד ,לזייר !רעטצנעפ סָאד וצ ךַאמ ,?זייר, ,.רימ ףַא טלעק ענ

 ױזַא -- ?!טכַאנ עטוג א -- ןוא ּפָאק ןרעביא ערדלָאק רעד טימ רעב

 סָאװ ,םעד ןיא דלַאב רעבָא ךימ ןאמרעד ןוא טונימ ַא רימ ךיא טכַארט

 רימ סָאװ ,העובש רעד ןיא ךימ ןאמרעד ןוא .,.טדערענּפַא ןבָאה רימ

 ןיא ןבעגענ ךיז ןבָאה רימ סָאוװ ,ףכ-תעיקת םעניא ןוא ,ןריווושעג ןבָאה

 -רש רעד ןופ טכַאנ ענעי ךָאנ טסקנעדעג -- הפרש רעד ןופ טכַאנ רעד

 ַײז !עמַאמ-עטַאט ,טנוזעג טַײז, :ףיוא ּפַאכ ַא ךימ בינ ךיא ןוא ,,,?הפ
 סנוח םעד לָאמ ןטצעל םעד ןסורג ךַײא טזַאל סע !יטשענעלַאה ,טנוזענ

 ...עלעגַײטש םענופ עלענייפ סָאד ןניולפענסיורַא .,.!לזייר סיוא ,.,?דיימ

 -ןּפָאק ןטימ ךימ שוקעצ ןוא טנעוו ריפ יד טימ ךימ ךיא ןנעזעגנ ױזַא

 ןטַאט ןפיוא תונמחר בָאה ןֹוא ץרַאה סָאד ייו רימ טופ סע ןוא ,עלעשיק

 רעבָא טרעיודעג סָאד ...?ירפרעדניא ןנרָאמ ןנָאז רע טעװ סָאװ ;ךעבענ

 ךיא ןֹוא --- טונימ א יו רעקיצניוװ ךָאנ רשפא ,טונימ ַא יו רעמ טשינ

 זיא ?סָאנ סטָאנ; ,סָאנ רעד ףַא ,רעטצנעפ טַײז רענעי ףַא ןיוש דיא ןיב

 ךיא ,רעקירעזייה רעד ןוא ךיא ,עדייב רימ ןעייג סנטָאש ייווצ יו .טיוט

 ןיא טשרע .םעטִא םעד טּפַאכ רע סָאװ םיוק .ךָאנ רימ טפיול רע ,ףיול
 ּמִא ךיז רימ ןלעטש ,בוטש רעטנערבענּפָא סרעקעב םעד רשא ַאב ,קע

 .םיא ףַא -- ךיא ,רימ ףַא טקוק רע ,רעקירעזייה רעד ןוא ךיא ,עדייב

 -עדיימ, :רעטכעלענ ןקירעזייה ןַײז טימ ליטש ךיז רע טכַאלעצ ךָאנרעד

 ןוא ,/טּפַאכעג םיוק ךיד בָאה ךיא זַא ,יוזא טקפיול וד ,רע טנָאז ,על

 -רֹוב רענעצעק רענעסירעצ ַא טניל טרָאד ,?קעּפ ַא סעּפע ףיוא טדניב רע

 ןופ ,רע טנָאז ,זיא סָאד, -- ? ?סָאד זיא סָאװ, .לַאש עטלַא ןַא טימ סונ

 ,רע טנַאז ,ךיד לָאז עמ ,ןַָאטרעביא ךיז טפלָאז ,עלעצעק ,ןנעװטענַײד

 ןלעוו ,ּפעק ןצכַא טימ ,רע טגָאז ,ןַײז ןיֹוש ןנעמ ייז ,ןקַאּפ טשינ חלילח

 ,לַאש יד ןיא ,עלעגייפ ,ןַײא טוג רָאנ ךיד ליה .ןענעקרעד חכמ ַא ךיד ייז
 ןלעו רימ זיב .שיפ ַא יוװ ,רע טגָאז ,רימ וײסלָאז ןעמוטש ןוא ,יױזַא טא

 ,טרָאװ ןייק ,רע טנָאז ,ןדיירסיוא טשינ וטסרַאט ,ןַאב רעד וצ ןעמוק טשינ

 ... ןםּפיּפ ןייק ?וינעבויל טסרעה וד

 טלעטש רעקירעזייה רעד .דרעפ ַײדד טימ דיוב ַא טרָאפ םעד ןיא
 בָאה ךיא -- עלָאנעלַאב דודךועמש טציז עינלעק רעד הַא ,רופ יד ּפִא

 רעד סיױרַא טגנייּפש דיוב ןֹופ ןוא -- רעטצניפ רעד ןיא טנעלרעד םיא

 -עזייה םעד ּפִא טפור רע ,ןנַארטעצ רעייז סעּפע (קַאּפושטש) רָאטקעריד

 רעה ךיא .טשינ ךיא סייוו -- סָאװ .ךיז טעדוס עמ ןוא טַײז א ףֵא ןקיר

 -א, ;םינּפא רָאטקעריד ןפַא ,ךיז טַײרשעצ רעקירעזייה רעד יוװ ,רָאנ

 ןוא סונרוב ןיא טליהעגנַײא ,ןדנווו עטקַאהעג ןיא ייטש דיא ,,,"!טַאדד
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 ןעייג םעדכאנ .ךיז ןעדוס וצ ףיוא טשינ ןרעה ייווצ יד ןוא ,לַאש ןיא

 םיא ןריפ עינלעק רעד ןופ ּפָארַא םיא ןעמענ ,עלַאנעלַאב םוצ וצ ייז

 -ונובר  ,ַײרד עלַא ןיוש דיז ןעדוס טציא ןוא -- דוס ַא ףַא ךיוא קעווַא

 ,רוד-ןועמש ,עלַאנעלַאב רעד "...?תודוס ַא רַאפ סָאד ויא סָאװ !םלוע-לש

 :רעטרעוו ּפַאכ ךיא ,ןושל רעװַאדלָאמ ןַײז יא יז וצ טהנעט ,ךיא דעה

 -שעשטַאפ זיא ּווז ..,!גנַאג ַא ךימ גלַאפ ַא ..,!השרּפה תכימס א ?סיב א;

 ךיז ןופ ןפרַאװּפָארַא טשינ ךיא לָאז .,"!ץילעסעװַאנ זיא ּוװ ןוא ,יט

 קירוצ חרכיו ַא ןכַאמ טשינ ןוא ,רימ ךיא טכארט ,סונרוב םענעצעק םעד

 :לֹוק קירעזייה ַא ךיא רעה לַײװרעד ..,?טַײצ ךָאנ זיא'ס ןמז-פכ ,םייהַא

 ןעמ טניימ םָאד ?סע ןעמ טפור ןעמעוװ .,.."!ץַאק םַאדַאמ !ץַאק םַאדַאמ ,

 םַאדַאמ, :ןעמַאנ םעַײנ ַא טימ טניורקעג ךימ טָאה רע ?םינּפַא ,ךימ

 יַײװ רימ ֹוצ רע טכַאמ -- ןבילבענ ןייטש ריא טנעז סָאװ, -- ."ץאק
 ... ןַײרַא דיוב ןיא ,ץַאק םַאדַאמ ,לחומ טַײז ,טכירק --- .רעט

 ר ןסימ ךיא ,ןַײרַא ןגָאװ ןיא ןַײרַא ַײדד עֶלַא ךיז ןצעז ריִמ ןוא

 .ןגעקַא ,שטירָאּפ -- רעקירעזייה רעד ןוא ,דיוב ןיא ןָאנביױא רָאטקער

 טוָאֿל םע ןוא ,טצפיז רע ,קידחרוחש-הרמ ענדָאמ ןיא רָאטקעריד רעד

 אב םוצ עװװעדנַאמָאק 6 טוט רעקירעזייה רעד .ןַײװ םיא ןופ ןרעה ךיז

 .ןרָאפ רימ ןוא ,דרעפ יד סַײמש ַא טוט דוד-ןועמש "!עדזַאו" ;עלָאנעל

 ,םעצולּפ רָאנ .טשינ ךיא סייוו ,ןרָאפענּפָא ױזַא ןענַײז רימ ?פיוו

 ןטיירב ַא טימ ךררעפ יד ּפִא לעטש ַא עלָאנעלַאב רעד טוט ,דיא רעה
 טהנמלַא רעד עכענ ַאב טַארוקַא ןייטש ןבַײלב רימ ןוא --- "ורררּפט,

 וצ ּפֶא טשינ רעמ רימ טייג סע !ןרָאװעג ךיא ןיב טרעטצניפרַאפ .בוטש

 ?ֵאו הֹנמְלַא יד עכענ ןַא ,רימ ךיא טכַארט -- ,רעדיילק ענעדַײז ענַײמ

 טייטש םֹורֵא ךימ קוק ךיא רעדייא ,חוח ךכ ןוא ..,"!ןעזרעד ַָאד ךימ

 בלַא ה ,דעפרעטסעו ווש ייווצ עדיא טםימ ריט רעד ַאב חנמְלַא יד עכענ ןיוש

 ןיא א רעד עכענ טימ ןַײרַא ךדיז טזַאל דוד-ןועמש ןוא ,ןָאטעגסיױא

 ,(ןרָאיטקַא יד ,םינּפַא ,רע טניימ סָאד) "סדעטָאק-םי, יד ןנעוו סעומש ַא

 ןענַײז ןעוו ןוא ,ישטעשטַאֿפ ןייק עֶלַא ןרָאפעגנקעװַא ןיוש ייז ןענַײז יצ

 -רניושרַאּפ רַאַּפ ַא רַאפ ןטלַאהענריפ יז רע טָאה ,בנַא ?ןרָאפענקעװַא ייז

 טָאה יז .ןַאב רעד ןֹופ ןריפ וצ טכַאדבעג ןטפמונ ריא טָאה רע סָאוװ ,ךעל

 טרעפטנע ףיודעד .,,ןגיּפשעגנַא טשינ טנאה ןיא ןליפַא ,רע טנַאז ,םיא

 -ענ טָאה רע יווװ ,ךעלדניױשרַאּפ ייווצ עכלעזַא זַא ,הנמלַא יד עכענ םיא

 יש ןוא ןעייז טכידענ ןעמ געמ ,ןַאב רעד ןופ טלטונַא ןריפ ֹוצ טכַארב

 הַא ךַײלג ןַײרַא דיוב ןיא עכענ טקוק השעמ תעב ןוא .,ןייגפיוא רעט

 טָא-טַא ..טנעקרעד ךימ טָאה יז זַא ,ןרעווש טנעמענ טלָאװ ךיא ,,,רימ

 טימ סונרוב םעד ןיא ןַײא ךימ ליח ךיא ...המשנ יד סױורַא רימ טילפ

 רעוו ךיא ןוא -- טונימ 86 ךָאנ .רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש לַאש רעד
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 ןפַא ןגירשעצ ךיז טָאה רע ,רעקירעזייה רעד לָאז ןבעל גנַאל .טקיטשרעד

 "!עדזַאי !עדזַאיה ;ןקַאנ ןוא ןדלַאה ןבַײרט םיא ןעמונענ ,עלָאנעלַאב

 -ןועמש ."טנוזעג טרָאפ -- טנוזעג טַײז, :ןעכענ טימ ךיז טנגעזענּפָא ןוא

 טזָאלעצ רע ןוא -- ?ַאדַײח , ;שטַײב רעד טימ קַאנק ַא ןבענעג טָאה דוד

 ןרעוו טָא-טָא זַא ,סיוא רימ ךיז טלָאמ סע ןזַא ,קרַאטש יױזַא דרעפ יד

 זדנוא טנָאי רָאי עצרַאװש סעכלעוו ?ױזַא ריא טילפ סָאװ, ,ןטָאשעצ רימ

 -סיירט ןייצ יד יו ,טרעה עמ ןוא ,רָאטקעריד רעד םיא טנערפ -- ??ךדָאנ

 טסַײמש רע .טשינ טרעפטנע רעבָא דוד-ועמש ,ליומ ןיא םיא ךיז ןעל
 -עג ַא ןיינרעביא ןָא טבייה רימ ןוא ,רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש דרעפ יד

 -עג סָאד ןיא רשפא .,.?זדנוא ךָאנ ךיז ןעמ טנָאי עקַאט רשפא :;קנַאד
 ךיא יװ יױזַא ןוא ...?טעדוסענ ךיז ןבָאה ַײרד יד סָאװ ,דוס רעד ןעוו

 רעַײא דרעפ יד טימ ךַײלג ןפיול ןנַאװ רעזדנוא רַאפ ךיא עזרעד ,טכַארט

 ןמיס רעטכעלש ַא .טנעקרעד דלַאב םיא בָאה ךיא -- ?שוקרעט, טנוה

 זיוה רעַײא ןֹופ ךיז ןעמ טנַאי אמתסמ ..,?"שוקרעט , רעהַא טמוק יו ---

 -רַאפ עדייב ןענַײז רימ !ןלַאפרַאפ ,,.ךימ ןעמ טעװ ןּפַאכ ןוא ,ריד דךָאנ
 זדנוא טָאה עמ יױזַא יו ןליפַא רָאפ ןיוש רימ ךיז טלעטש סע ...ןלַאֿפ

 ,ןַײרַא טָאטש ןיא דובכ טימ קירוצ זדנוא טריפ עמ יוזַא יוװ ,טקַאּפעג

 ַא רָאנ זיא רשפא ,,,םענייאניא עדייב אקווד ןוא ,ענעדנובעג אקווד ןוא

 -ופ ּפָארַא ףרָאוו ַא ןבעג ךימ לָאז ךיא -- ,רימ ךיא טכַארט -- ,ןַאלּפ

 !ּפָאטס, .,ןויזב ַאזַא רעדייא םערָאװ ?ןרעװו טנרהענ ןוא ןנָאװ םענ

 סָאװ ,דוד-ועמש ןופ ַײרשעג ַא ךיז טרעהרעד -- ?!ןַײא דיז טלַאה

 ךיז טסעומש ןוא ,דלעפ ןטימ ןיא ןיוש ,ּפָא לָאמַא רעדיוו ךיז טלעטש

 ךימ קוק ךיא .ןושל רעװוַאדלַאמ ןַײז ףַא עלָאנעלַאב ןטייווצ ַא טימ סיוא

 ןוא ,סנטסַאק טימ טקַאּפעגנַא ןנַאװ א -- רופ רעטייווצ רעד ןיא ןַײא

 ,רימ טכַאד ,זיא רענייא ,ןענױשרַאּפ ייווצ ןציז ,סנטסַאק יד ףַא ןביוא

 שטָאכ ,טנעקרעד דלַאב ךיא בָאה ךיד ...!וד --- רערעדנַא רעד ,דַאמצַאה

 א ,שובלמ ןטלַא ןַא ןיא סעּפע ,ךיא יו ,טלקיװעגנַײא ןסעזענ טסיב וד

 וטסָאה טָא .רימ ףַא טסקוק ֹוד זַא ,טכַאדענסיוא רימ ךיז טָאה טונימ

 ןפורעגנָא ןוא טנַאה רעד טימ רימ וצ ךַאמ ַא ,ףיוא בייח א ןבענעג דיד

 .ןגָאװ ןופ ןעננורּפשענּפָארַא טשינ ךיא ןיב ריש-ריש ,ןעמָאנ םַאב ךימ

 -ענ ןוא ,.רימ ךיז טכַאדענסיוש יו טשינ רעמ ,םינּפַא ,רעבָא טָאה סָאד

 -ןועמש םערָאװ .טונימ עבלַאה א ביוא ,טשינ סייוו ךיא ,רע טָאה טרעיוד

 קַאנק ַא ,קירוצ ףַא ןגָאװ םעד סיוא עווערעק א ןבעגענ דלאב טָאה דוד
 .רעטַײװ ןרָאפ רימ ןוא -- שטַײב רעד טיפ

 .ךיוא קערש ןקיזַאד םעד ןעמוקענרעביא ,טָאנ ןעקנַאד ,רימ ןענַײז
 סאװ ?עקירעביא יד ןרָאפ ןיחוװ ?רימ ןרָאפט ןיחנוו ךיז טנערפ טציא

 רעד ןעוועג ןיא סָאו ?קידהרוחש-הרומ יֹוזַא סעּפע רַאַײקעריד רעד ןיא
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 ױא , רָאטקעריד םעד ןפורעגנָא רעקירעזייה רעד טָאה סָאװרַאפ ןוא ?דוס
 ,ווירב ןטייווצ ןַײמ ןיא ןבַײרשפױרַא ריד ךיא לעװ ץלַא סָאד -- ??טָאיד
 .טכַאנ עטוג ַא .ןפַאלש טַײצ .טעּפש זיא טציא

 װיר ב רע ט ײוװ צ

 ;טנַײרפ רעקיִצנייא ןַײמ

 ,וירב ןטשרע ןַײמ ןיא ןביושַאב ריד בָאה ךיא סָאװ ,תודצ יד

 רענעי ןיא ןענַאטשענסיוא ןיב ךיא סָאװ םידחּפ ןוא קערש עלַא יד ןוא

 .ךָאנרעד טבעלעקרעביא בָאה ךיא סָאו ,םעד ןגעקא דלָאנ ןענַײז טכַאנ

 ןוא םונהינ ןוא רבקהיטוביח ןוא קילנמוא ןוא תורצ ןעוועג ןיא סָאד

 רימ ןעוו ,טלַאמעד טשרע ןַא ,רערעַײט ,רָאפ ריד לעטש .טסליוו וד סָאװ
 טבייה סע זַא ,ריוווענ ךיא רעוו ,ץענערג יד ןרָאפענרעבירַא ןיוש ןענַײז

 ןבָאה רימ יו ,עינעמור ןיא טשינרַאג ןענַײז רימ -- ןִא טשינרָאנ דיז

 סָאװ ןוא טליפעג ךימ בָאה ךיא ױזַא יװ ,רעירפ טדערענּפָא טָאהעג

 לאז ךיא ?ןבַײרשַאב ריד ןעד ךיא ףרַאד -- טכארטעג רימ בָאה ךיא

 ,ןפרַאװעגנַײרַא רעכיז ךימ ךיא טלָאװ ,רעסַאװו א ךיז רַאפ ןעז ןעוועג

 יד ךיז ףַא ןסַײר ,ּפָאק ןיא טנעה יד טימ ןנַאלש ךיז ןעמונעג בָאה ךיא

 לָאמנייק נָאטסנבעל ןַײמ ףֵא ךָאנ בָאה ךיא יװ ,ױזַא ןענייוו ןוא רָאה

 ,רָאטקעריד ןטימ רעקירעזייה רעד ,עדייב ייז זַא ,םינּפַא ,טנייוועג טשינ

 ןבָאה ערעדנַא סָאד רעביא סנייא ,ןקַארשרעד טונ רימ רַאפ ךיז ןבָאה

 ןבָאה ייז רעמ סָאװ רָאנ .דייר עטונ טימ ןליטשנַײא ךימ ןעמונעג ייז

 ןסירעצ בָאה ךיא ,טמערַאירלעג ךיא בָאה רעמ ,טדערענ רימ רעביא

 רעד ,.דעטצנעפ יד ןגָאלשסיױוא טלָאװעג ,דמעה סָאד ,רעדיילק יד דיז ףַא

 "עג ןפָאלטנַא ןיא ןוא רימ רַאפ ןקָארשרעד טכער ךיז טָאה רָאטקעריד

 -ענ הלשמ טייהרעליטש רעקירעזייה רעד םיא טָאה רשפא ןוא ,ןרָאװ

 -רדד םעד רַאפ אדומ בָאה ךיא ןזַא ,םינּפא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע ...ןעוו

 -ווא עטיור ענדוקסַאּפ ענַײז טימ םינּפ טשטיינקעג קידמשוגמ סרָאטקער

 ,..ןעמערב ןָא סָאװ ,ןג

 עמ סָאװ םעד טימ ,ןקירעזייה ןטימ ןעייווצניא ןבילבענרעביא

 "עננַא טלָאמעד טשרע ךיא בָאה ,קישטווַארומט ריאמ-םולש םיא טפור

 ןבעל ןַײז ַאב ןרעווש ןוא ןטסיירט ןעמונעג ךימ רע טָאה ,ןענייוו ןביוה

 -עג טשינ ךַאז ןייק רימ טעוו סע זַא ,ןיילַא טָאג ַאב ןוא ?למיה םַאב ןוא

 רע -- טנעה יד ןשוק םיא ןעמונענ ,םיא ֹוצ ןלַאטענוצ ךיא ןיב ,ןעש

 לָאמא רעדיוו רימ רע טָאה ,,,תמא םענייר םעד ,תמא םעד ןגָאז רימ לָאז
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 -ערב סכעלטיא ,ננידצלַא ןלייצרעד רימ טעוװ רע זַא ,ןרעווש ןעמונעג

 רימ טָאה רע סָאװ טָא ןוא .יוזא ןוא ױזַא רע לָאז -- טשינַא ,עלעק

 :רעטרעוװ ַײרד ןיא -עביא ָאד ריד סע בינ ךיא .טלייצרעד

 רעד ןיא עמַאס רָאנ ,עינעמור ןייק ןרָאפ עקַאט רימ ןבָאה טלָאזעג

 רַאטקעריד ןרעביא ןרָאװעג טרשהנעעג ןַאלּפ רעד ןיא טונימ רעטצעל
 סנגייא ןַײז טָאה ,השעמ א סיוא ךיז טזָאל ,רָאטקעריד רעד טָא ,עקַאט

 גנַאל ןיוׁש רע טָאה ייז ןופ ענייא ןזַא ,וליפַא טנַאז רע ,רעבַײוװ ייווצ

 ,סע טסייה עטגעגנ יד ,יז רָאנ ,תודע ןלעטש ,רע טגָאז ,ןָאק רע ,טגענּפָא

 טסייה ,עטגעג טשינ יד ערעדנַא יד ליוו .בזכו רקש זיא'ס זַא טהנעט
 -רַאפ רע ?סָאװרַאפ .ןבענ טשינ טנ ןייק ריא רע ליוװ ,ןטנ יז לָאז רע ,סע
 גנוריצ ןטימ טלעג עצנַאג סָאד ןרעקמוא םיא לָאז יז ,ריא ןופ טגנַאל
 טכארבעגסיוא ריא ףא רע סָאװ ,תואצוה יד טימ עבָארעדרַאג רעד טימ

 יד ןצעז םיא ךיז לָאז ס ;טרעקרַאפ יז טהנעט .קעטנַאוַאמ ןצנַאנ .ַא--
 ייז ןופ רעו .טכַארבענסיוא רעמ ךס ַא םיא ףַא טָאה יז סָאװ ,תוכמ

 -ַײז ייז זַא ,טנָאז רעקירעזייה רעד ,ןסיוו וצ רעווש זיא -- טכערענ זיא

 רָאט ,טכערעג ַײרד עֶלַא ןענַײז ייז תמחמ ןוא ,טכערעג ַײרד עלַא ןענ

 סע םערָאװ ,ערעדנַא סָאד וצ סנייא ןזָאלוצ ,רע טגָאז ,טשינ ייז ןעמ

 ,רע טגָאז ,עלַא ןלעװ ייז --- קילגמוא ןַא ןופרעד סיורַא ,רע טנַאז ,ןָאק
 .רעזענ ןָא ןבַײלב

 -קעװַא ןרַאפ געט עטצעל יד ןיא זַא ,השעמ ַא ךיז טפערט לַײװרעד

 ,ןטנַאקַאב ַא ןופ ווירב ַא רָאטקעריד רעד טמוקַאב יטשענעלַאה ןופ ןרָאפ

 טבַײלק ,זיא רע נוו ,ןרָאוװעג ריוווענ זיא ,עטנעג יד ,בַײװ עטשרע ןַײז זַא

 ענטומעלַאק ןרָאװעג םיא ןיא ,יטשענעלַאה ןייק טסַאנוצ םיא וצ ךיז יז

 רע זַא ,ןלַאדנַאקס עכלעזַא םוטעמוא םיא טכַאמ יז םערָאוו ,ןצרַאה ןפַא

 ןיוש טאהענ ךיז טָאה רע ,ןַײרַא טלעוו רעד ןיא ןפיול ריא ןופ זומ

 ןעמוקַאב טָאה רע ןַא רָאנ ,טשעראקוב ןייק ,עינעמור ןייק ןסירעג גנַאל

 ןַײרַא געוװ ןיא ןטיירג ךיז ןעמונעג רע טָאה ,העידי עכעליירפ עקיזָאד יד

 קעװַא רָאפ ןוא ,?מעל-נוק עשז םענ .ערטסַאילַאכ רעצנַאנ רעד טימ

 טבַײרש ןוא ,סע טסייה ,רָאטקעריד רעד רע טייג ,ןיינ !גַײװש א ךַאמ ןוא
 טסלָאז ;עטגעג טשינ יד ,בַײװו רעטייווצ ןַײז וצ ווירב ַא רעירפ קעוװוַא

 טַײצ ןיוש ,עינעמור ןייק ןרָאפּפָא ַאב טלַאה ךיא ,ױזַא ןוא ױזַא ,ןסיוו

 "םנַאק ,ןַײז רימ טימ וטסלעוו ,רעהַא רעדָא ןיהַא ,קע ןַא ןכַאמ ןלָאז רימ

 ,יז טוט עשז סָאװ ."טשעראקוב ןייק ךַײלג רימ וצ ןרָאפ וצ ןעמוק וט

 :רעפטנע ןַא ּפֶא םיא טבַײרש ןוא יז טייג ?סע טסייה ,עטנעג טשינ יד

 ישרע ןַײד טימ קע ןַא ךַאמ רעֶורפ !ןַאמ רערעַײט ןַײמ ,ױזַא ןוא ױזַא,
 "עי וצ ןוא ,"רעטייוצ רעד טימ ןסעומש וטסעוו םעדכַאנ .בַײוװ רעט
 ץוחַא קעװַא טבַײרש ןוא ,עטגעג טשינ יד ,יז טמענ ,רעטגעג רעד וצ ,רעג
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 קע ןַא ןכַאמ טסליװ וד ביוא ,,ױזַא ןוא ױזַא ,ןסיוו טסלָאז, :ווירב ַא

 טמענ ..."טשערַאקוב ןייק רעכינ סָאװ ןעמוק ןעז וטסלָאז ןקַאּפושטש טימ

 ,טשערַאקוב ןייק ךַײלנ ןרָאפ ךיז טזָאל ןוא ,סע טסייה ,עטנעג יד ,ענעי
 ,ראיטקַא ןַא םענייא סעּפע ךרוד רָאטקעריד רעד םעד ןופ ריווועג רעוו
 ,רָאיטקַא ןַא ךיוא ,ןטנַאקַאב ַא סנַײז ןופ לווירב ַא ןעמוקַאב טָאה סָאװ
 -ַאֹפ העש עבלַאה ַא טקנוּפ ?לווירב סָאד רָאיטקַא רעד םיא טזַײווַאב ןעוו

 -נַאג יד ןיא סָאד טא .רעלעק ןיא רעקנעשנַײוװ ךדענעה ַאב ,רַאּפקעװַא {ר

 םטכַאנוצ-תבש ,טלַאמעד דוס רעד ןעוועג זיא סָאד טָא ןוא ,השעמ עצ
 םעד ןפורעגנָא רעקירעזייה רעד סָאד טָאה רַאפרעד טָא ןוא ,ןסיורד ןיא

 .?טָאידיא , ןעמָאנ ןטימ ןרָאטקעריד

 ךיא נָאז -- ,טלייצרעד רימ טָאה ריא סָאו ,השעמ עקיזָאד יד,

 ַא ראנ ,השעמ ענייש א רעייז עֶליפַא עקַאט ןיא -- ,ןקירעזייה םוצ

 ,רע טגָאז ,רעטַײװא -- ?רעטַײװ ןַײז רעבָא טעוװ עשז סָאװ .עצרוק

 ,רע טגָאז ,טשערַאקוב ןיא ןטרָאד ךיז ןלעו רעבַײוװו יד :;טוג ןַײז טעוװו

 ַא ןעננידּפָא ַאד ןלעוו רימ ןוא ,סרעַײלש יד אב ןסַײר םשה הצרי םא

 ,ןענַײז ייז ,הרבח רעד וצ ווירב ַא ןבַײרשקעװַא ןוא ,רע טנָאז ,רעטַאעט

 ןוא ,רעהַא ןעמוק לָאז ,סָאװ טימ טָאה סע רעוו זַא ,סָאי ןיא ,רע טנַאז

 רע רעדָא ,רע טנָאז ,טרָאד ןציז לָאז ,םעדָאפ ןייק טשינ טָאה סע רעוו

 -צָאה ןוא ,ונ -- ,"קעוא טייג שדוק-תבש רעביל רעד וו ,ןיהַא ןייג לָאז

 טסאה ?ךַאמצָאה סעּפע סָאװ, ;רימ וצ רע טכַאמ ,ךיא גָאז -- ??ךַאמ

 בָאה ךיא .יױזַא טַאלנ ,ךיא גָאז ,ןיינ; -- ... ?םיא ךָאנ טקנעברַאפ ךיז

 -- .2פ7דס0ח, א טצנַאט ךַאמצַאה יוזַא יווװ ,ךיא נָאז ,טנאמרעד דימ

 ,ךַאמצָאה רעד טא ,תומח-ךאלמ ןטימ ,רע טנַאז  ,ןצנַאט ריד רע זָאל,

 ,ןגירק ןלעו רימ ?סיפ עגנַאל יד טימ גנַארד םעד טָא רימ ןפרַאד סָאװ

 : .. ךַאמצָאה יו ,רעקימָאק אזַא םוטעמוא ,רע טגָאז

 רימ ןיא הרושב רעד ןופ זא ,רערעַײט ,ןיוש ךָאד טסיײטשרַאפ ֹוד

 לַאהעגנַײא רעבָא ךימ בָאה ךיא ..,.ךלימ סעמַאמ רעד ןרָאוװעג טליקרַאפ

 רדימ טָאה ץרַאה סָאד .םינּפ ךעלטנַײרפ א טכַאמענ ,ךעלגעמ טַײװ יוװ ןט

 ןנָאלש ףראד ןעמ זַא ןוא ,ןכַאמ רעסעב ךיא לעוװ ןטונ טימ זַא ,טנַאזעג

 ןביוהעגנָא םיא בָאה ךיא ןוא ,ןישרַאּפ ןקירעזייה םעד טא טימ טָאלב
 יד ןעמוק טשינ ןלעוװו סע ןמז-לכ זַא ,ןייטשראפ וצ ןבענענ ןֹוא ןטעב

 ןָאט ריס ?יוװ דע ביוא ןוא ,ןקָוורַאב טשינ ךימ ךיא לע ,הרבח עצנַאנ

 רעד טָא אקווד ןוא ,ןרָאפ וצ ןעמוק ןלָאז עֶלַא זַא ,ןעז רע לָאז ,הבוט א

 ךימ ךיא ?לעוװ ,ךיא נָאז ,טלָאמעד, ,ןעמוק ךיוא לָאז ךַאמצַאה גנַארד

 רע טקוק ...יטשענעלַאה ןיא ,םייה רעד ןיא ןיב ךיא יװ ךַײְלִנ ,ןליפ

 ַא דלאב קעװַא ןבַײרש ייז ,טונ ;רימ וצ טנַאז ןוא ,טכַאל ןוא רימ ףַא

 לָאז ךַאמצַאה גנַארד רעד טָא ןוא ,ןרָאפ וצ ןעמוק ןלָאז עֶלַא זַא ,ווירב
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 -ירעזייה רעד טָא רימ וצ טנַאז ױזַא !חור רעד םיא טּפַאכ ,ןעמוק ךיוא
 ןפרַאד לע ךיא סָאװ זַא ,ךימ טעב ןוא ,סע טסייה קיׂשטװַארומ ,רעק

 ןוא ,םיא וצ ןדנעוו ךימ ךיא לָאז -- ןפרַאד סעּפע ?עוו ךיא ןעו ןוא

 טפיול רע ןוא ...ןטיונ ענַײמ ןיא טייטש -ימ רע טעװ --- ,םיא ֹוצ רָאנ
 ,קַאֿפ א םישובלמ עַײנ ןנָארט וצ רימ טגננערב ןוא ןפיילק יד ןיא קעװַא
 -בוש ןוא .טסַאֿפ רימ סָאװ ןוא ליוו ךיא סָאװ ,ןבַײלקטױא רימ לֵאֹז ךיא

 רימ בָאה ךיא ןיב ,לָאמ ַײרד ןגָארט וצ טכַארבעג רימ רע טָאה גרַאװ
 ןשַאװעגנַײא ךימ בָאה ךיא ןוא .סָאמ ןַײמ ֹוצ ךיש רַאּפ ַא ןבילקעגוצ
 ףֵא ןבענעג קוק ַא בָאה ךיא ןזַא ןוא ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ןָאטעגנָא ןוא

 -ענניהַא ןענַײז וו .טנעקרעד טשינ ןייֵלַא ךימ ךיא בָאה ,?ניּפש ןיא דךיז
 רָאנ טשינ ןוא ,ןסע ןלעװ ןביוהעגנָא רימ דיז טָאה סע ?ןרערט יד ןעמוק

 -נוועצ ךימ בָאה ךיא ןוא !טסולנרַאפ רָאנ רימ ךיז טָאה ןענניז -- ןסע

 ,טלעוו עצנַאג יד יו טונ ןעווענ טלָאװ רימ יו דַײלנ ,ײװַאלַאס ַא יוװ ןעג

 װויר ב רע טי ר ד

 עטשרע ענַײמ ןיא ןבירשַאב ריד בָאה ךיא סָאװ ,םעֶלַא םעד טימ
 ענַײמ טקידנעעג ןיוש ךיז ןבָאה סע ןזַא ,ןעניימ רעכיז וטסנעק ,ווירב

 א רימ רַאפ ןָא טשרע ךיז טבייה ַאד טא ,רערעַײט ,ןיינ ?תורצ עפיורנ

 קיטייוצרַאה ןוא קָארדרַאֿפ ,תונויזב ,שינעקנעב ,ןרערט עַײנ ןופ הרדפ
 ריפ טָאה נָאט ַא .געט קיצכעז טרעדנוה ַײרד טָאה רָאי ַא !דוּפ ןפיוא

 טוניפ עדעי ןוא ,טוניֿפ קיצכעז טָאה העש ַא .העש קיצנאווצ ןוא

 -ךס זַא ..ןשינעמוקּפִא עַײנ טימ ןקיטייװ עַײנ טימ םירוסי עַײנ טננערב

 ןַא ןרעװו זַא ,טניימעג באה ךיא .תועט ןיא טבעלענ רָאנ ךיא בָאה לכה
 הַא ףױרַא טיינ עמ ןוא רעביא ךיז טוט עמ ,?לכעליּפש ַא ןיא עסירטקא
 טַײװ ךָאנ זיא'ס זַא ,סיוא ךיז טזָאל ףוס םוצ .קיטרַאפ ןוא -- עניב רעד

 -כרוד ,עלָאקש עצנַאנ א רעירפ ןכַאמכרוד ףרַאד ןעמ .רעטכעלענ םוצ

 ,ןריובעג טשינ ןרעוו ,ייז ןנָאז ,ןטסיטרַא .םונהינ ירודפס העבש ןייג

 טימ ןעגנַאנעגמורַא זַײוװלדיײמ זיא ,ייז ןגָאז ,יטטַאּפ עטמירַאב יד ,יטטַאּפ

 רימ ןבָאה ױזַא .,,רעטצנעפ יד רעטנוא ןעגנוזעג ןוא עקנאפרַאש א טימ

 -וַארומ) רעצישַאב ןַײמ ןוא (קַאּפושטש) רָאטקעריד רעד טרעלקעגפיוא

 רימ ןעמ טָאה .עניב רעד וצ ןענייווענוצ דימ לָאז עמ ידכ ןוא ,(קישט

 .ןצנַאט טנרעלענסיוא ןוא רעדיל ןוא ךעלטעלּפוק ןעגניז םדוק ןבעגעג

 -רַאפ טשינ ךיא לעֹו עניב רעד ףַא םענַײמ טירטפיוא ןטשרע םעד

 טימ ןצנאנניא ךיא בָאה ןטָארטענפיוא ןוא .ןבעל לעוװ ךיא ?םיוו ןסעג

 יופ ןַײז ןיא'ס ןַא ,ךיז טמירַאב (קאּפושטש) רָאטקעריד רעד .לדיל ןייא
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 ַײּפש .טנַאז רעקירעזייה רעד .טסַאפרַאפ סע טָאה ,רע טנָאז ,ןייֿלַא רע .לד

 "ייה רַאנ .טשינ ךיא סייוו --- טסַאּפרַאפ טָאה סָאד רעוו ...םינּפ ןיא םיא

 :רעטרעװ יד טימ ןַא סע ךיז טבייח זב

 -- טכַאנ רעד ףַא קיטַארפ,

 ..ךלמ ַא דיי רעדעי ַא ןיא

 ,טכַאל עלעקניוו ןדעי ןיא

 "...ךעליירפ-קידעבעל זיא ןצרַאה ןֿפַא

 טשינ ןוא .ןעגניז סָאד יװ ,לדי9 סָאד טשינ רעבָא ןיא רקיע רעד

 ןָאטעגנָא ךימ טָאה עמ .ןאטנַא סָאד ,םירג רעד יװ ,ןעגניז סָאד יױזַא

 "גַײרַא .רעלהאּפ טּפעלקעגנַא רימ טָאה עמ .לדיסח ַא ןַאמ-ןננוי א ראפ

 דָאּפַאק ענעדַײז ַא ,ןויוה ענעסעלטַא עשיליבצנַאמ רַאּפ ַא ןיא טלעטשעג

 באה ךדיא ןוא ,טליּפשעג טָאה קיזומ יד ,ּפָאק ןפַא ?שוילעּפַאק ַא טימ ,עט

 "רעד טצנַאטעגוצ ךָאנ ןוא "טכַאנ רעד ףָא קיטַארפ, םעד ןענניזעגכרוד

 ןַא -- +ןגָאז ריד ךיא לָאז סָאװ ,ןרָאװעג זיא -- ,"סכעליירפ, א וצ

 "עג בָאה ךיא !ןטיה טָאג לָאז ,ָאװַארב ַײרעשטַאּפ ַא טימ שינעגיײלנַײא

 -עג ןענַײז למיח ןזיב .עילעטס יד רימ ףַא ןַײא טלַאֿפ טָא-טָא --- טניימ

 ןיוש ךיא בָאה ױזַא) "!קַאװיּפס עװָאר !קַאוװיּפס, :ןעַײרשעג יד ןעגנַאג

 רימ רעטנוא ןטלָאּפשעג ךיז טָאה סע ,(שיפַא םעד ףַא טלָאמעד ןסייהעג

 בָאה ךיא ,ןּפמָאל יד טימ טנעוװו יד טניװעג רימ דיז ןבָאה סע .ךדרע יד

 ןייא ןופ ,רָאטקעריד רעד דימ טָאה ,ןַאט לָאז ךיא סָאװ ,טסנוועג טשינ

 ןופ ןסיוטש ןעמונעג טַײז רערעדנַא רעד ןופ ,רעקידעזייה דעד ןוא ,טַײז

 .לָאמַאכָאנ םוקילבוּפ ןרַאפ ןטערטפיוא זומ ךיא ןַא ,ןסילוק יד רעטניה

 "ערג ךָאנ ןראװעג רעדְליּפענ רעד זיא ,לָאמַאכָאנ ןטָארטענפיױוא ךיא בָאה

 -רעביא .לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ ןטערטפיוא טזומעג דיא בָאה .רעס

 סָאד ןצנַאטרעביא רעדיוו ןוא ?טכַאנ רעד ףֵא קיטַארּפ, םעד ןעגניז סַײנַא

 ;טצנַאטעגטימ רימ טימ ןבָאה עלַא ןוא ,טצנַאטעג בָאה דיא ,"סכעליירפ,

 "עג בָאה ךיא זַא ןוא ,םוקילבוּפ סָאד ,ןֿפמָאֿל יד ,טנעוו יד ,עילעטס יד

 ּפָאנס א יװ ןלַאפענרעדינַא ןסילוק יד רעטניה ךיז אב ךיא ןיב ,טקידנע

 וד !ךיז וטספרַאד ןעיירפ ?טסנייו וד עלעצעק, .טנייוועצ ךימ בָאה ןוא

 סָאװ ,רָארופ א רַאפ סָאװ ,גלָאפרעד ַא רַאפ סָאװ ,עלעגייפ ,ןעד טסייוו

 ןוא קילנ ןבעג ױזַא רימ לָאז טָאנ ,טנוה ַא ןיא ימטאּפ ?ףמוירט אראפ

 ,רעקירעזייה רעד ,רעצישַאב ןַײמ טסיירטעג ךיס טָאה ױזַא ,.."!החלצה

 "נייק ךיא בָאה םיא) סנטַײוװו רעד ןופ ןענַאטשעג זיא רָאטקעריד רעד ןוא

 ןיא רע ,(ךיז ןֹופ רעטפַאלק ןבלַאה ַא יו רעטנענ טזָאלענוצ טשינ לָאמ

 ןעמ טָאה סָאד .רעננעל יוװ רעטיירב ןרָאװעגנ ,ןלָאװקעגנָא ןוא ןענַאטשעג
 -כעלעג ןכַאנ ןוא ענַײז ךעלענייא עטצענַאב יד ךָאנ ןעזסיורַא טנַאקעג

 ,ןטעלּפוק יוא;ק .טכַאלעג יו ,טנייועגנ רעמ סיוא טעז סָאװ ,םענַײז רעֿט
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 יוזַא --- ...טערבלַא ןסייה טשינ ןעמָאנ ןַײמ לָאז ,סיז-רעקוצ ,עשז טרעה

 ענַײז טימ טעשטשילבענ ןוא גנוצ רעד טימ טעשטעבעלעבעג רע טָאה
 : ,ןטנַאילירב

 טכַאנ ."קַאװיּפכ ַאזָאר, גנַאג ַא ןעגנַאנעגקעװַא זיא ןַא טלָאמעד ןופ
 -ַאב ןעמ טָאה ,טָאּפמָאק ןימ ןַא יו ,ליּפש-רעטַאעט םעדכַאנ טכַאנ ןוא
 רעד הַא קיטַארפ, סקאוויּפס ַאזַאר םוקילבוּפ םעד ןנַארטרעטנוא טפרַאד

 -מָאק רעד זַא ,הרבס א ַאד ןיא'ס ,לצנעט ַא טימ ןזָאלסיוא ןוא ?טכַאנ
 יד טימ םילכַאמ עלַא טעבולַאּפ רעמ םוקילבוּפ ןשידִיי םעד טָאה טָאּפ
 נַײמ טיִמ טרעהעג ןייֵלַא בָאה ךיא ,רעטַאעט ןצנַאג םענופ סעװַארטַאּפ
 ךיוה רעטאעט ןיא ךרוד ךיז ןסעומש םיטַאבעלַאב ןדִיי ייווצ יוװ ,ןרעיוא

 ןוא ליּפש-םירוּפ ןטימ קע ןֵא ןבָאה ןיוש טעװ ןעוו, :לָאז ןצנַאנ ןרעביא
 יד .,,?קַאויּפס אזָאר ?סיב א ןעגנַאלרעד זדנוא ןיוש ןעמ טעװ ןעוו

 -לעזַא ןופ ןַײרַא דרע רעד ןיא לעוװ ךיא ,טניימעג ךיא בָאה טַײצ עטשרע

 -יפ ןעמ ףרַאד טָאד ,ןייטשרַאפ ןעמ ףרַאד סָאד ,ןיינ .ןטנעמִילּפמָאק עכ
 ..טעלישז רעד רעטנוא רימ וצ ןליבצנַאמ יד ןופ ןקוקרַאפ סָאד ,,,!ןל

 ערעייז ...ןזיוחה עשליבצנַאמ יד ןיא ןטַײז עלַא ןופ ךדימ ןטכַארטַאב סָאד
 -עדנַא סָאד סנייא ןפראוו ייז סָאװ ,דעלטרעוו יד טימ חשעמ-תעב ןניוא

 זיא'ס גוװ !םלוע לש ונובר -- רעבַײוװ יד ןופ ןגיוא עזייב יד טנַײה ,.,עֹר

 ןוא ,טעוועשטניוװעג ייז ךיא בָאה ,טלעװ רעד ףֵַא קנערק ַא ץעגרע אד
 -ראװעגנַײרַא ןעמעלַא ייז ןיא ךיא בָאה -- הללק א ץענרע ָאד זיא'ס ווז
 עשידִיי סָאד ןוא רעבַײװ יד ןוא ןליבצנַאמ יד ןטלָאשרַאפ בָאה ךיא .ןפ
 ןראװעג ןריובעג ןיב ךיא סָאװ ,גָאט םעד ןוא ןיילַא ךיז ןוא רעטַאעט

 -ענרעביא ,טסעז וד יו ,גנידצלַא רעבָא סע בָאה ךיא !טלעװו רעד ףַא
 -וירפ ןיא ריד ןלייצרעד טציא סע ןָאק ךיא סָאװ ,טָאג ןעקנַאד ןוא ,טבעל
 -עַײט ןַײמ ,ריד רָאנ ?ןעקנַאדרַאפ וצ בָאה ךיא ןעמעוו ,וטסייוו ןוא ,ןד

 ןייק ףַא טַײצ עצנַאנ יד בָאה ךיא םערָאוװ !טנַײרפ רעקיצנייא ןַײמ ,רעד

 עזרעד טָא ,ןרָאפ וצ וטסמוק טָא זַא ,גנונעפאה יד ןריולרַאפ טשינ טונימ
 ןוא טנעה יד רַאפ עדייב ךיז רימ ןעמענ טָא ןוא ,םינּפ קיטכיל ןַײד .דיא
 ,טדערענּפָא ןבָאה רימ יװ .ױזַא ,ןַײרַא טלעוו רעד ןיא קעװַא יז זָאל
 -עג ךימ טָאה (רעקירעזייח רעד) רעצישַאב ןַײמ ..,ןבעגעג ףכ-תעיקת דיז
 ןוא הרבח עקירעביא יד ןרָאפ וצ ןעמוק טָא זַא ,גָאט וצ גָאט ןופ טריפ

 רימ טימ ךיז רע טנעפפ ױזַא) ..,"ךַאמצַאה ןַײמ, ןעמוק טעוו ייז טימ
 ?סָאװ ?רעוװ -- ןכַאװ ןוא געט ןעגנַאנעגקעװַא רעבא ןענַײז סע .(ןצייד
 | !טשינ טעז עמ ןוא טשינ טרעה עמ

 ,רדח ןקידרעירפ םעד ןופ ןזיװַאב ַאי ךדיז טָאה סָאװ ,עקיצנייא יד

 ײמָאק ַא ,שינעעזרַאפ ַא עסירטקַא ןַא ,קַאינרעשט םַאדַאמ יד ןעוועג זיא

 -נעדעג יז טספרַאד וד ."קַאזַאק עלעדנַײרב , יז טפור עמ סָאװ ,רוניפ עש
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 ,ןייצ עסַײװ עסיורג טימ ,עקניבַארג א ,עקניצרוק ַא ,יטשענעלַאה ןופ ןעק

 (קישטוװַארומ) רעצישַאב ןַײמ ןזַא ,ןרָאװעג ריווועג סָאד ךיא ןיב ריא ןופ

 -ענ טשינ ווידב םוש ןייק טָאה רע ,טרַאנענּפָא סואימ ,טרַאנעג ךימ טָאה

 ןעוועג זיא'ס .ןעמוקקירוצ ןלָאז ייז זַא ,סָאי ןייק הרבח רעד וצ ןבירש
 רימ טָאה קאזאק עלעדנַײרב עקיזָאד יד טָא ...!ףוס ןזיב בייהנַא ןופ ןניל
 -ַארָאקעד יד ,ריױּפַאק ךיז ןלעטש רָאה יד ץֵא ,ןכַאז עכלעזַא טלייצרעדנַָא

 ןוא ןרָאיטקַא עינַאּפמָאק יד רָאנ ,ןבירשעגסיוא ןעמ טָאה ,יז טגָאז ,סעיצ

 ,דנַאל דמערפ ַא ןיא ,רעפַאװ ןפַא יו טזָאלענרעביא ןעמ טָאה סעסירטקַא

 יז טשינ ןעו ,המשנ רעד ַאב ןשַארנ א ןָא ןוא ךַארּפש ןָא ,יז טנָאז

 טָאה ,ךעלגעמ רָאנ טַײװ יו ,רעגנוה ןופ ןעגנַאגענסױא ןטרָאד ייז ןטלָאװ

 ,טפיוקרַאפסיוא ייז ןבָאה םעדכַאנ ,ןטלאהענרעטנוא ,יז טנַאז ,ייז יז

 -נַאגעצ ןכַארקעצ ךיז ןבָאה ןוא טָאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ךיז ןופ ,יז טגָאז

 נערפ -- ??ךַאמצָאה ןוא ,ונ, .רעסַאװ ןפַא ץלַאז יו ױזַא ,יז טנָאז ,ןעג

 ֹױזַא ןוא .,,"ןַײרַא דרע רעד ןיא יוװ זיא ,יז טנַאז ךַאמצַאה, -- .יז ךיא
 "קַא עמערָא יד ןופ תוישעמ עכעלקערש ןלייצרעד רימ יז טנעלפ לָאמעלַא

 ךיא בָאה לָאמעלַא ןוא ,טלמוכענּפָא ךעבענ ייז טָאה עמ ױזַא יוװ ןרָאיט

 -עגייא יד ןעוועג זיא ,לָאמעלַא ןוא "?ךַאמצַאה ןוא ,ונת :ןפרַאװעגנַײרַא
 ."ןַײרַא דרע רעד ןיא ןיא ךַאמצַאה , :רעטרעוװ ענ

 א טימ טּפַאכעגסיױרַא קַאזַאק עלעדנַײרב יד ךיז טָאה לָאמנייא רָאנ

 טָאה רע ןַא ,רָאיטקַא ןשידִיו ַא םענייא ןופ טרעהעג טָאה יז זַא ,טרָאװ

 ןעועג טָאה רענעי ןַא ,רָאיטקַא ןשידִיי ַא ךיוא ,םענייא ךָאנ ןופ טרעהעג
 -וא ןרָאפענמורַא ןענַײז ?רוחב ןקשטיגנוי ַא רעייז סעּפע טימ ןכַאמצַאה

 סָאד טּפַאלקעג טָאה רימ יוװ ,,ןייטשרַאפ טסנַאק וד ,,,טשערַאקוב רעב
 םעד בילוצ ..,!רעטרעוו עקיזָאד יד טא טרעהרעד בָאה ךיא זַא ,ץרַאה

 ןופ ןרָאװעג ןענַײז רימ ןוא ,ןשוק ןּפַאכמורַא טָאװעג יז ךיא בָאה ןיילַא

 ןוא ,רעטסעוװש ייווצ יווװ קַאזָאק עלעדנַײרב רעד טָא םימ ןָא טלַאמעד
 -םעווש ענענייא ןַא יו עקאט ןעוועג זיא --- רימ ֹוצ יז ,טסעומש רעוו
 ,רעט

 -- ךס ַא טימ ןעקנַאדרַאפ וצ ךיא בָאה קַאזַאק עלעדנַײרב רעד טָא
 -ושטש) רָאטקעריד רעד רעוו ,ןניוא יד טנפעעגנ רימ טָאה יז ,ןכַאז דס ַא

 רימ טָאה ןוא ,זיא (קישטווַאדומ) רעקירעזייה רעד סָאװ ןוא ,זיא (קַאּפ

 ,טלעוו רעד ףַא ןָאט וצ בָאה ךיא סָאװ ,טנרעלעגסיוא ןוא טכַאמענ רָאלק
 ןעוועג טלָאװ סָאוװ ,ןכַאז עכלעזַא טימ טכאמענ טנַאקַאב ךימ טָאה יז
 באה ךיא .,רעטעּפש ?סיב ַא ןסיוו סע לָאז ךיא ,קילנמוא ןַא ןִא רשפא
 יעטַארענסױרַא ךימ בָאה ךיא סָאװ ,טימרעד ןעקנַאדרַאפ ֹוצ רעבָא ריא
 טאה סָאװ עטשרע יד ןעוועג זיא יז ,סנטַײצַאב ךָאנ עטַאלב רעד ןופ טעוװ
 ..ןטנַאידעמַָאק יד ןשיװצ ,ַאד טשינ זיא טרָא ןַײמ ז8ֿ ,ןזיוועגנָא רימ
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 טימ טּפעלשענמורַא םויה-דע רשפא ךָאנ ךימ ךיא טלָאװ ,יז טשינ ןעוו
 טציאו ךָאנ ךיא טלָאװ ,יז טשינ ןעוו .קעה ַא ץענרע ּווז עּפורט סקַאּפושטש

 -ליבצנַאמ ןיא ןָאטעגנָא ,ךעלקנעש עֶלַא ןיא ןטָארטעגפיוא רשפא ךיוא
 ַא טצנַאטעװע ןוא ?טכַאנ רעד ףַא קיטארפ, ןעגנוזעג ןוא ,ןזיוה עש
 יי א אי ווא רע א א יי תיה י-ה ךשחה  ךײח -=- ?סכעליירפ,

 טמַאלפ ,טַײצ רענעי ןיא ךימ ןאמרעד ךיא זַא !רערעַײט !רערעַײט

 ַא רימ ןיא טנערב סע ןוא ךיוא טציא ךָאנ הּפרח רַאפ םינּפ ןַײמ רימ

 ,רעצישַאב ןַײמ ףַא ױזַא טשינ ןוא רָאטקעריד ןַײמ ףַא ױזַא טשינ ,רעַײפ

 טוט סָאד -- ,טלעג רעמ סָאװ ןעֶוצסיױרַא רימ ןופ טלַאװעג ןבָאה סָאװ
 -ַאז ענעי ףַא טנערבעג טָאה דימ ,ןיינ ,ךיוא טנַײה רעמענרעטנוא רעדעי

 -ניז ןרעה ךימ ןייג ןנעלפ סָאװ ,ךעלכַײב עטעפ יד טימ םיטַאבעלַאב עט

 -ירפ, ַא ץנַאט ךיא יוװ ,ןקוק רעדָא ,"טכַאנ רעד ףַא קיטַארּפ, ןַײמ ןעג

 -נַײא ,ענעטעמס ףַא ץַאק ַא יוװ ,ןקעלַאב ךיז ,ןלעווק ןנעלפ ןוא ,"םכעק
 .. !קַאװיּפס ַאזַאר !קַאויּפס, ;רעטַאעט סָאד ןגָארטעצ ,טלעװ יד ןנייל

 -עג ןוא ,ןפורעג ךיז ייז ןבָאה ױזַא -- רעטַאעט ןשידַי ןפ רכבאהביל

 רעטניה טקוקרַאפ ,רעטַאעט ןיא ןקַאּפשטש וצ טכַאנ ןוא טכַאנ ןעגנַאג

 עשליבצנַאמ ןיא לדיימ סָאד טא ןזַײװַאב ןיוש ךיז טעוו ןעוו, ;:ןסילוק יד

 םענייא טימ ."!רעטַאעט ןשידִיי ןופ סרעבָאהביל, יד טָא ,יוא .,.?"ןזיוה

 ןוא .ןכַאמ טנַאקַאב ךיד ךיא זומ "רעטַאעט ןשידִיי ןופ רעבָאהביל, ַא)
 ,טעּבש טכער ןיוש זיא'ס ןוא ןלייצרעד וצ ךס א רעייז זיא םיא ןופ לַײװ

 ,רענַײמ רערעַײט ,טכַאנ עטוג א ,לָאמ ןטייווצ א ףַא ּפִא םיא רימ ןגייל

 !טנוזעג ףָאלש
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 -ַײז -- גָאט ןקידרעמוז ןסייח א ןיא ןעוועג זיא סָאד - לָאמנייא

 -עננָא טלָאמעד טָאהעג ןיוש בָאה ךיא .עבָארּפ ףֵא עלַא ןעוועגנ רימ ןענ
 ןָא טגָאז עמ ןוא ןייג וצ ןעמ טמוק ."ןלָאר עטשרע, ןרידוטש ןביוה

 סכעלטיא .םיא ףַא ךָאנ ךיז טנערפ שטנעמ ַא סעּפע זַא ,רָאטקעריד םעד
 ךיז טנערפ רעצעמע זַא ,טרעהרעד (קַאּפושטש) רָאטקעריד רעד זַא ,לָאמ

 יד רעביא ץְלַא ,םינּפִא .טנַאװ יד יװ טיוט רע טרעוװו ױזַא ,םיא ףַא ךָאנ

 -ָאק עלעדנַײרב, טפור עמ סָאװ ,יד טָא ,קַאינרעשט םַאדַאמ יד ..,רעבַײוװ

 ַײרד רָאנ ייווצ ןייק טשינ טָאנ ןעקנַאד ,טָאה קַאּפושטש זַא ,טנָאז ,"קאז
 ,שטנעמ 6 ,רעצעמע זַא ןסיוו וצ ןבענענ םיא ןעמ טָאה ,ללכח ...רעבַײװ

 -עגנָא ןוא טשימעצ יו ןרָאװעג דלַאב רע ןיא ,םיא הַא ךָאנ ךיז טנערפ
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 ,ריאוכ-טולש ,ץעגרע רע זיא וו !ריאמ-םולש, :ץעוי-לעב ןַײז ןכוז ןביוה
 טנַאקעג טשינ ,םינּפַא ,ךיז טָאה רעבָא "שטנעמ, רעד .,."!ערעילַאכ ַא
 ,ןסילוק יד רעטניה ןכקַאװענסיוא רע ןיא ,סָאװ סעּפע זיב ןטרַאוװרעד

 :ןדלַאה ןפַא ערעדנַא סָאד סנייא ףראוו ַא ןבענעג ךיז ןבָאה עדייב ןוא

 "רעזייח, רעד ןפַאלעגנָא ןיא םעד ןיא ,,,"!קַאּפושטש, ,.." !דַאמלעטס,
 -םוי ַא ,הלודג ַא ,ַײרעשוק ַא ַײרד עֶלַא ןשיווצ ןרָאװעג זיא'ס ןוא ,"רעק

 ,קיצנאווצ רָאי ַא ןעזעג טשינ ךיז ןבָאה סָאו ,רעדירב עכעלבַײל !בוט

 ןוא ,טיירפרעד ךדיז ןבָאה ַײרד יד יוו ,ךיז ןעיירפדעד ױזַא טשינ ןפרַאד

 -- .ךַאמלעטס, םיא טפור עמ סָאװ ,"שטנעמ, רעד טָא ,טסעומש רעוו
 ,םינּפַא .ןֹוז רעד ּףַא יינש יװ ,ןרָאװענ ןצלָאמשעצ טשינ רָוׂש זיא רעד
 טימ ריז ןעז וצ לָאמַאכָאנ ןעוועג חכוז טָאה רע סָאװ ,נונעת סיורג רַאפ

 -ומ ריאמ-םולש ןקירעזייח םעד טנַאה רעטכער ןַײז טימ ןוא ןקַאּפושטש

 ,קישטווַאר

 ,ןרָאי יד ןיא ןיוש ,סקירָאה ַא ,סקניצראווש ַא ,סקירעדינ א ל?דִיי ַא

 א טימ לכַײב קיבעלַײק א טימ טעשַאּפענסיױוא טוג ,טקַאּפעג טוג רָאנ

 "םיז ַא רעייז-רעייז טימ ןוא ךעלנייא עקידנרערט טימ ,םינּב טראטינלעט

 םינּפ ןצנַאג ןרעביא ןסָאנעצ קידנעטש טניל סָאװ ,עלעכיימש קידרעקוצ

 טימ ,טָאג טימ ,ךיז טימ ןדירפוצ ןיא שטנעמ רצד זַא סיוא טעז סע)

 -רָאּפ רעד ןיא סָאד טָא -- (טלעו רעצנַאג רעד טימ ןוא ןשננעמ עֶלַא

 טָאה הלעמ א ,ךַאמלעטס םיא טפור עמ סָאװ ,ןױשרַאּפ םעד ןופ שטערט

 ,ךיז ףֵא טנָאז ןייֵלַא רע שטָאכ ןוא .,ךיז ַאב סיורג טשינ זיא רע --- רע
 "יע ןייק זיא רע זַא ןוא ,טלעוװו יד יו טונג ערה-ןיע ןייק םיא זיא'ס זא

 ןוא ןיילק ןוא טסָארּפ ךיז ַאב רע זיא ןנעוװטסעדנופ ,ךַײר רעייז ערה
 טָאה רע .ךיז ןופ ןזָאלב ,רע טגָאז ,ערעדנַא יוז ,טנַײפ טָאה רע .טושּכ

 ביל טָאה ןיילַא רע אברדַא ,טייקסיורנ ,רע טנָאז ןזַײװַאבסיױרַא טנַײרּפ

 ריא ןעוו ,טַײצ רעדעי וצ ןוא ,רעדנוזַאב ןכעלטיא רַאפ ןלייצרעד וצ

 -נייק םיא טעוו עיפַארנַאיב ןַײז ןלייצרעד .עיפַארנַאיב עצנַאנ ןַײז טליוו

 טימ ,טרעה עמ סָאװ םיוק ,ליטש רע טדער ןדייר .ןרעוו סאמנ טשינ לָאמ

 רעד רעביא השעמ-תעב ךיד טעלג ,עלעכיימש א טימ ןוא ץפיז ןננירג ַא

 -- ןייגקעוַא טשינ טסלָאז ,לּפענק םַאב וצ ךדיד טלַאה רע רעדַא ,טנַאה

 ,ןרעדנַא םעניא סנייא םיא אב ךיז טלטייק סע ןוא ךיז טּפינק סע ןוא

 ,טכַאנןייא ןוא טנזיוט ןֹופ תוישעמ ,תואלפנו םישודיח סעּפע רָאנ עקַאפ

 ןריבורּפ לעוו ךיא רָאנ ,טונ ןעמוקסיוא טעוװ סע כיוא ,טשינ סייוו ךיא

 .ןושל ןַײז טימ עקַאט עיפַארנַאיב ןַײז ריד ןבענרעביא

 ,טבַאדעג ךַײא רַאפ טשינ ,טכַאדענ טנַײה טשינ ,רע זיא ןעוועג,

 -ייצרעד וצ ןָא רע טבייה יוזַא -- ,טכַאדענ ןשטנעמ םוש ןייק רַאפ טשינ

 םינּפ סָאד ןוא ,עלעכיימש ַא טימ ןוא ץפיז ַא טימ עיפַארנאיב ןַײז ןל
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 טשינ ,טכַאדעג ךַײא רַאפ טשינ ,טכַאדעג טנַײה טשינ ,ןעוועג -- ,טנַײש
 ,ןפלד ַא ,ןצבק ַא ןַאמערַא ןַא דַײ ַא ,טכַאדעג ןשטנעמ םוש ןייק רַאפ
 פקיטש ןייק שממ עקַאט ,וצרעד רעדניק טימ ?ּפוטמ ַא ןוא ןויבאו ינע ןַא
 ,2טעטש ןיילק א ןיא ,יוו ךא סייוו ץענרע ןסעזעג .ןעוועג טשינ טיורב
 עקווענכאמ ןעמַָאנ ןטימ ,וועשטידרעב ןופ טַײװ טשינ ,קעה ַא ,רבדמ ַא
 ןוֿפ טבעלעג ןוא ,(ןעמָאנ םעד ןסעגרַאפ ןיוש בָאה ךיא) עקווענכאי רעדָא
 -עג ,םִייוג רַאפ ,ןעלטיה ענעסיומש ,ןעלטיה טיינעג טָאה רע סָאװ ,םעד
 טעו רעמָאט ,םידיראי יד ףֵא הרוחס רעד טימ סופוצ לָאמ ַײרד ןעגנַאג
 ךַײא רַאפ טשינ ,טכַאדעג טנַײה טשינ ,לוויטש יד .ןענידרַאֿפ סעּפע ןעמ

 טימ ןדנוכעגמורַא ,טכַאדענ ןשטנעמ םוש ןייק רַאפ טשינ ,טכַאדעג

 לצלעּפ ַא ןוא ,ןלַאפּפָא טשינ הלילח ןלָאז סעװשעדַאּפ יד --- דעלקירטש
 ,טנערב טסָארפ רעד ,רעכעל עמַאס ןופ ,עטעשער ַא יװ ,ןנַארטעג רע טאה

 ץרַאה סָאד ןוא ןַײרַא םינּפ ןיא טסַײמש טניוו רעד ,טעּפירקס יינש רעד

 "ענג ךַײא רַאפ טשינ ,טכַאדעג טנַײה טשינ ,םייה רעד ןיא ןוא ,טשלח

 טימ בַײװ קנַארק ַא טניל ,טכַאדעג ןשטנעמ םוש ןייק רַאפ טשינ ,טכַאד

 ןייק טלָאמעד ןעוועג טלַא טשינכַאנ ןיא ערעטלע סָאד .רעדניק עניילק
 -ניילק ןופ ןעוועג ,ןפורעג טלַאמעד םיא ןעמ טָאה עלעשרעה ,רַאי סקעז

 ןינמורַא סע טנעלפ טכַאנ יוװ גָאט ,דלָאג א ,דניק ןטָארעג ַא ףיוא זַײװ

 ,עלעשרעה, .ןליּפש ןוא ,ןליּפש ןוא ,ןליּפש ןוא ךעלעקעטש ייווצ טימ

 -אֿפ רעד טייג ,"?דיפ ןפַא ,רע טנָאז ,ליּפש ךיא, --- '?סָאד וטסוט סָאװ
 עטסָארּפ 8 ןנַארט וצ םיא טננערב ןוא ?ָאמנייא טסעװַאקעשט ףַא רעט

 א ןעזרעד טָאה דניק סָאד ,ןדליג ַײרד טרעוו יד טָאה סָאװ ,?דיפ עשִויוג
 רעוו ?לדיפ ַא ןעזעג רע טָאה ּגוו ,טנייוװעצ שזַא ךיז סע טָאה -- ?דיפ

 טגָאז ,ןסיוו ױזַא ךיא לָאז ?ןליּפש ףרַאד עמ ױזַא יו ,ןזיװַאב םיא טָאה

 ,רע טנַאז ,טָאה דניק סָאד ,םענייאניא ךַײא טימ ערעשטעוו עזייב ַא ,רע

 ,טלּפמירנעג ןוא ,טלּפמייגעג ןוא ,ןעלּפמיר ןעמונעג ,ךיז ןופ ןיילַא ,ןיילַא

 ,יֹוזַא ןריפ טָאנ ףרַאד .םינונינ ןליּפש ןביוהעגנָא טָאה רע זיב גנַאל ױזַא

 קנעדעג ךיא) זאינק ַא יצ ףַאדנ ַא ,ץירּפ ַא טניוװ לטעטש םענעי ןיא זַא

 דיוועג טרעוו ,?טעטש ןַײז עקַאט זיא ?טעטש סָאד .(?ַארוקַא טשינ ןיוש
 ?דִיי םערָא ןַא ַאב אקווד !דיז טניפעג ?טעטש ןיא םיא ַאב זַא ,ץירּפ רעד

 סע זַא ,?ריפ ןפַא רע טליּפש -- ?קיטנַא ןַא עלענניי א רענשזריק ַא

 םיא לָאז עמ ,אמתסמ ץירּפ רעד ךָאד טסייה .טלעוו יד סיוא ךיז םטזָאל

 ,טסייה ץירּפ רעד ןַא ןוא ,לדיפ ןטימ עלעגניי ןטימ לדִיי סָאד ןעגנערב

 ןטימ ץירּפ םוצ ןעמוקענ .ןייג זומ עמ ןוא ןַײז טשינ ריזח ןייק ןעמ ןָאק

 ןפַא טלעטשענפיורַא ןעמ טָאה עלעננַי סָאד ,לדיפ ןטימ ןוא עלעגנַיי

 ץידּפ רעד -- ַײרד ןוא ייווצ ןוא סנייא ליּפש א ןבענעג טָאה סע ןוא שיט

 דניק סָאד טּפַאכעגמורַא טָאה הצירפ יד ןוא ,חרּפכ יד ןרָאװעג דלַאכ זיא
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 -ַאק ןוא ייט שיט ןפא ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא סע ןוא ,ןזדלַאה ןוא ןשוק
 סָאװ ,גנידצלַא -- סטכַאמעננַײא ,רעייא ,סעקלוב :;ןסַײברַאפ ןוא עוו

 וד ?וטסיימש סָאװ ץיז ,ץירּפ רעד םיא וצ טכַאמ ,ץיז, ,ןסע נעמ דִיי ַא

 ,רע טנָאז ,טסנַאמרַאפ וד ?טסנַאמרַאפ וד סָאװ ,רע טגָאז ,ןעד טפייוו

 טגָאז ,ןעד סָאװ רָאנ .רענַאלימ ַא רע טגָאז ,טכיב וד .ןייטש ןרעַײט א

 ןַײז ,רע טגָאז ,טסעוו וד ,רעדנילב ַא שטנעמ רעטסַארּפ ַא טסיב וד ,רע
 טשינ ,ױזַא ןסקַאװ ןזָאל דניק סָאד טסעו ֹוִא ביוא ,רענרע ןופ רענרע

 ךיז טפור ..,/!קיזופ ןרידוטש ,ןענרעל ןַײרַא טָאטש ןיא םיא ןבענּפָא

 -- ןגָאז וצ גנירג םינּפַא ,זיא ריד ,ץירּפ ינודַא, :רעטָאפ רעד םיא וצ ןָא

 ןשטנעמ ןייק רַאפ טשינ ,טכאדענ ַאֹד טשינ ןיב ךיא ?!קיזומ ןרידוטש;

 ַא ןוא ןויבאו ינע ןַא ,ןפלד ַא ,ןצבק ַא ,ןַאמערַא ןַא דיי ַא ,טכַאדעג
 טשינ ךיד זָאל , ;ץירּפ רעד םיש וצ טכַאמ ,,,"!וצרעד רעדניק טימ ?ּפוטמ

 רַאפ םיא ריד ךיא ךַאמ ,טנעה ענַײמ ףֵא רעביא רָאנ םיא בינ וד ,.ןרא

 ןטימ וצ טלקַאש הצירּפ יד ןוא ,ץירּפ רעד םיא וצ טנָאז ױזַא ..."טַײל א
 ,ןשָארג ַא ןעצ סָאוװ ,יד ןֹופ טשינ ךיוא ךַאמלעטס רעד רעבָא זיא ,ּפָאק
 ןַײז ןכאמ טעװ ץירּפ רעד זיב ,סָאװ סעּפע זיב ,?ַײװרעד :דיז רע טכַארט
 ,דניק ַא טימ רעקיצניװ ןבַײלב ,רעטָאפ םעד ,םיא ןָאק ,טַײל ַא רַאב דניק
 סָאד ,ןבעל-ץירּפ ןיינ ..ןדִיי א טיס רעקיצניװ -- לארשי-ללכ םעד ןוא
 ןוא דרעפ ןענַאפש רעסעב ךימ טסייח וד .רע טנָאז ,ןַאלּפ ןייק טשינ זיא

 ןטימ ּפָארַא ךימ ךיא ּפַאכ ,תואצוה ףַא ךעלברעק עכעלטע סיוא רימ ַײק

 -ייר ,ןדָי ךס ַא ,ערה-ןיע ןייק ,טָאטש עסיורנ ַא .וועשטידרעב ןייק דניק
 ...ןשטנעמ עב

 טיירד רע .ןועשטידרעב ןייק דניק ןטימ ?זמל ןעמוקעג ,הוה ךכ;
 ןיא יו טכָאק סע ,לודנ ךרכ ַא ,טָאטש רעד רעביא דניק ןטימ םורַא דיז
 -ַארַארטרַאפ ,ןנַאדטרַאפ ,ןיחַא רעד ,רעהַא רעד ,םורַא ןפיול ןדִיו ,קסעק ַא

 יװ ןוא ,ןסע ךעבענ ?ליוװ דניק סָאד .םורֲא טשינ ךיז טקוק רענייק .טמַאר
 סָאד .לוזח-ליזב ןעמיולפ ןוא ןרַאב ןוא ?ּפע ,טַײצרעמוז ,סיעכהלוצ הַא
 רעד אב הטורפ ַא ,ןגָאז טלָאז ריא ןוא -- ןעמיולפ ךָאנ סיוא טייג דניק
 רעמ ,חצע ןַא ןטעב ,ןרעדנא םעד ,םענייא ןלעטשּפָא ןַא רע טבייה .חמשנ
 ךוא ;יזַא ןוא יױזַא ,רעדניק עשידִיי ,ןעמ טוט סאו, ;הצע ןַא זַא טשינ
 יו ןָא םיא ייז ןקוק .,,'ןָאולימ א דיא טעז ,ןייטש ןרעַײט ַא גָאמרַאפ
 טימ םורֲא ךיז טּפעלש ,ןסילשענּפָאסירענּפָא טייג דָוו ַא :םענעגושמ ַא
 -רפ א טגָאמרַאפ רע זַא ,טנַאז ןוא סעװרַאב ןוא טעקַאנ ,עלעגניי ַא סעּפע
 ץירּפ רעד סָאװ ,ייז טלייצרעד ,ןייטשרַאפ וצ ןבענ ייז ןָא רע טבייח .ןָאיל

 ןעמ טכַאלעצ .ןָאק עלעננוי סָאד סאו ,ןזַײװַאב ייז ליוו ןוא ,טנאזעג טאה

 טייג ,םיא סָאד טסירדרַאפ !תומולח עלַא םיא וצ סיוא טלטכ עמ ןוא ךיז
 סָאװ ,ייז טלייצרעד ,ןרעדנַא םוצ ,םענייא וצ ,טַײלעני וד וצ קעווא רע
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 ליּפש ַא עלעגנַיי סָאד ןזָאל לָאז עמ ךיז טעב ןוא ,טגָאזעג טָאה ץירּפ רעד

 ן8 ריז ייז ןפור ,טרעהעגסיוא ,..ןַאק עלעגנִיי סָאד .סָאװ ,ייז ןזַײװַאב ןַאֿכ
 רע לָאז סָאװ -- ??דיי בר ,ריא טליוו עשז סָאװ ,ןכב רשאב, :םיא וצ

 -וצ ןרָאפקעװַא ןענַאק שטָאכ ,ךעלברעק עכעלטע דעבענ ?יװ רע ?ןלעוו

 ?סָאו ריא טסייו ,טַאש  ;רענייא םיא וצ ּפִא ךיז טפור ,,,םיהַא קיר

 פָאז רע ;רעטָאפ רעד ךיז טרעלק "!טרעצנַאק 8 ןכַאמ ךַײא ןְלעֹו רימ

 א סָאד טסייחה סָאװ ,ם-חב םיא טנעדפ !עדעשטעוו עזייב ַא ןסיוו ױזַא

 ,.טרעצנַאק ַא ןַײז זָאל ,טרעצנַאק ןנָאז ייז רָאנ ?2רעצנַאק

 א ןעננודעג ןבָאה הרבח .ןעוועג ןח-אשונ ייז ַאב טָאה רע ,?לכח,
 -רַאפ ןײנמורַא ןביוהעגנָא טָאה עמ ןוא ןשיפַא טקורדענּפָא טָאה עמ לָאז

 זאל, ?ןַײז טעװ סָאװ ,טכעלש .טשינ טפיוק רענייק -- ןטעליב ןפיוק

 רעד ןעמוקעג .טַײװ ךָאנ זיא טרעצנַאק ןזיב ,ייז ןגָאז ,ןרַא טשינ ךַײא

 א .ןַײנ רענייז ַא .טכַא רעגייז ַא ןיוש .טרעצנַאק םענופ טכַאנרעדּפַא

 "םיונוצ ךיז ןבָאה ףלע םורַא טשרע .,רענייק ַאטשינ -- ןעצ-בלַאה רענייז

 ןיא ּוװ ּפַאכ ַא ךיז טוט עמ ,ןינמ ַא םיוק ,טַײלעגנוי עכעלטע טלמַאזעג

 טלעטשעגקעװַא .טקעוװועגפיוא םיוק .טפַאלש עלעגנִיי סָאד ?עלעגנִיי סָאד

 ןיוש זיא סָאד !ונדונ -- טליּפשעצ ךיז טָאה עלעגנִיי סָאד .לקנעב ַא הַא
 ,טשטעווקעג ,פלגנירעגמורַא דניק סָאד טָאה עמ !טרעצנַאק ַא ןעוועג
 -שינ ןיא'ס זַא ,סױרַא טמוק סָאװ רָאנ .טקיטשרעד טשינ ריש ,טשוקעג

 רעד ףֵא ,םײהַא ןעמוקעג ?ןלָאצַאב וצ לָאז ןרַאפ סָאװ טימ ןליפַא ָאט

 -סָאבעלַאב יד טגָאז ,ןסע .קירעגנוה ,ןכַארבעצ ,דימ ,סע טסייה הינסכא

 ךיז טסייה --- ןפָאלש ייז ןנייל וצ ףַא ?פעב ַא ..טעּפש ןיוש זיא ,עט

 -לעּפ סָאד סיוא ןעמ טעב !רעטיב .טלענ רעֶירְפ ןלָאצַאב סָאבעלַאב רעד

 טרעוו דניק סָאד ,סנּפָאקוצ קַאלוק א קעװַא טנייל עמ ןוא דרע רעד ףֵא לצ

 טסייה רעטָאפ רעד ,רע ןוא -- דניק ַא טבַײלַאב דניק ַא -- ןֿפָאלשטנַא

 ױזַא יו ;ןלַאפעצ טשינ רוש םיא טרעוו חומ רעד ,טכַארט ןוא טניל ,סע

 טגָאז ץרַאה סָאד ,טליפ רע ?םוקמ ןקיזָאד םעד ןופ סיורַא ךיז ןעמ טסַײר

 -ענ ךיז טרעגלַאװ ,לצלעּפ םענעסירעצ ןּפַא ָאד טָא ,םיא ןבענ זַא ,םיא

 יד טימ -- !המולש ינַא --- ַײרש ןייג רָאנ ,ןָאילימ ַא .ןגעמרַאפ ַא דעב

 טמולח סע ןוא ,סע טסייה רעטָאפ רעד .,ןפַאלשטנַא רע טרעוו ןעקנַאדעג

 -וולפ טימ םיוב ַא טָאטש ןפימ ןיא :םולח רענדָאמ ַא ,םולח ַא םיא ךיז

 -וירט ,טלסיירט ןוא ןוז ןַײז טייטש ,םיוב ץיּפש ןפַא ,ןביוא ץנַאנ ,ןעמ

 -ַאפ ,רעטַאפ םוצ ,םיא וצ ּפַארַא ךַײלנ םיוב םענופ ןוא ,םיוב םעד טלס

 ,ןרעדנַא ןכַאנ ןָאילימ ןייא !ןענַאילימ -- רָאנ ,ןעמיולפ ןייק טשינ ...ן7

 וִא ךיז טנייב ,סע טסייה רעטָאפ רעד ,רע ,ןרעדנַא ןכָאנ ןָאילימ ןייא

 ןוא ןענַאילימ יד ףיוא טבייה ,ןטַײז עֶלַא ףַא םורַא ךיז טקוק ,דרֹע רעד וצ
 עטַאט, :םיא טגערפ ןביוא ןופ ןוז רעד ,ןַײרַא סענעשעק יד ןיא טּפוטש
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 טשינ רָאנ טרעוו ןוא רעטָאפ רעד םיא טרעפטנע !"ךָאנ-דַאנ, -- .?דאנ

 -ױט ַא ןטַײװרעדנופ רע טרעהרעד םעצולּפ .ענַאילימ יד קידנבַײלק ,דימ

 ןוא ,ןוז םוצ רע טנַאז -- .!ןעלסיירט ןיוש נונעג, ,רעדליּפעגנ ַא ,למ

 סָאד ,דרע רעד הַא דניק ןטימ טניל רע זַא ,רע טעזרעד -- ףיֹוא דיז טּפָאכ

 ןיא סָאבעלאב רעד .ןשטנעמ טימ לופ זיא בוטש יד ,סנּפָאקוצ ?צלעּפ

 עריא, :;טנייו ןוא טנעה יד טכערב עטסָאבעלַאב יד .טנַאװ יד יוװ טיוט

 רעד וצ ןיינ ?ליוו ,דרע רעד ןופ ףיוא טייטש רע ,,,"!לרעּפ עריא !לרעּפ

 רעַורפ ךַײא ןלעוװו רימ ,דָי בר ,?לחומ עשז טַײז :םיא ןעמ טנָאז ,ריט

 ןלעוו רימ, -- .?ןכוזַאב ךימ טעוװ ריא -- טסייה סָאוװ, --- ...ןכוזַאב

 -םא ,ןכוזַאב ןוא ,דניק רעַײא ןוא ךַײא ,טעקַאנ ,ייז ןנָאז ,ןָאטסיוא ךַײא

 -אב רעד טכאנַאב ןכַארקרַאפ ךַײש ֹוצ תועטיּפ-לע ןענַײז ,ייז ןגָאז ,רש

 יי יא א א ראג נא טא א א א טא א א "?פרעּפ סעטסַאבעל
 ייד די -ה ריי = טריק ,שדידידללידייי ןיסיייי-לשי טיי ידי-- ר רשי ידי = ,ה--י-שדירלח ,יע--ייי=+ טי יי טורי י-ה טריי יי -קסק- 4 67 הי

 רעד ןיא םערָאוװ ,ךעלטעלב עכעלטע ןלעפ ַאד זַא ,סיוא טזַײוװו סע)

 -רעדנווװ ןַײז טימ ךַאמלעטס רעד זַא ,ןעז וצ ןיא עטכישעג רעקידרעטַײװ

 טשינ ןיוש טסייה דניק סָאד זַא ןוא ,גרוברעטעּפ ןיא ןיוש ןענַײז דניק

 .(עיסנעפ רָאנ ןיוש טמוקַאב רע זַא ןוא ,ַאשירג רָאנ ,עלעשרעה

 םענייא ןֹופ ,טָאטש יד טכַאק סע -- נרוברעטעּפ ןייק ןעמוקעג,

 ,סמעראוו ַא ָאד ,ןסַײבנַא ןַא ָאד ,ןרעדנַא םוצ םענייא ןופ ,ןרעדנַא םוצ

 םיא ןעמ טנַארט טנעה יד ףא -- דניק סָאד ןוא .ערעשטעוו ַא טרָאד
 טרעה -- ,טנװַא ןַא ,טרעצנַאק ַא ,לַאב ַא ץעגרע נו ,םוטעמוא .םורָא

 -ַארּפ ,ןטנעדוטס ,"ךאמלעטס ַאשירנ, ןוא "ךַאמלעטס ַאשירנ, רָאנ ןעמ

 "!ךאטלעטס ַאשירנ, ;לוק ןייא ןיא עלַא -- ןעמַאד ,ןטסירק ,ןרָאפעפ

 -- עיסנעּפ דלַאביװ .טשינ ןעמ טסעומש טלעג ןופ !טדיז סע !טכָאק סע

 טימ ןפָאלרַאפ םיא ןיא עיסנעפ יד ,תמא .רעטרעוו ערעדנַא ךָאד ןזיא

 .ןרעדנַא םוצ םענייא ןופ ןשינעפיול טימ ןוא תונויזב טימ ןוא טולב

 ,עשר ַא ,טסירק ַא כילוצ -- סָאד יא ,ןנַאלשרעד ךיז תורצ טימ םיוק

 ןוא רָאו ַא קעװַא טיינ יֹוזַא ןוא ,ןלייצרעד וצ ךכ ַא -- םידוחיה-דרוצ ַא

 ַאטשינ ,רעסערנ ךָאנ טסקַאװ ןעמָאנ רעד ןוא טסקַאװ דניק סָאד ,רָאי ַא

 -עפַארּפ ןעגנַאנעגסיוא ,קע ןַא .רערעל ןייק םיא רַאפ ,טָאנ ןעקנַאד ןיוש
 טעוװ סָאװ .טנַאיענרעבירא ןעמעלַא ייז טָאה רע .גרוברעטעּפ ןיא ןראס
 טעוו עיסנעּפ ןייק קיבייא ,תילכת חוכמ ןָאט רעלק ַא טַײצ ?רעטַײװ ןַײז

 רַאפ א ןכענ ףרַאד עמ ,ןענידרַאפ ןבייחנַא ןיילַא טַײצ .ןבעג טשינ ןעמ

 ײלב םערָאװ .רעכיג סָאװ עקַאפ ןוא .טלעו רעד ףא דניק ןטימ סיורא

 ןליוו עלַא סָאװ ,רעדנווו א סָאד זיא ,דניק ַא זיא "דניקרעדננוו , סָאד ןמז

 ,ךעלזייהװ עצרוק יד ןֹופ קיודַא סלָאװ א סע טוט רעבָא םיוק ,ןעז סגד

 ,רעדנגו סיוא -- רעדנוװ רעד ןוא דניק סיוא דניק סָאד טרנװ יוזצ
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 סנעמעוו ןיא ןוא ןסקַאװסיוא ךָאנ ןַאק דניק ַא ןופ סָאװ ,סייוו טָאג

 -ַאב ןּפַאכנַײרַא ןעז ןעמ ףראד ןכדלע ,,ןלַאפנַײרַא ךָאנ ןָאק רע טנעה

 עקַאט סָאד ןיא יױױַא ןוא ,טנכערַאב רעטָאפ רעד ךיז טָאה ױזַא ...סנטַײצ

 "סיורַא .ךיז טדער עפ יוו ,סע דיז טוט רינ יוזַא טשינ ,טסייה סָאד .ןעוועג

 סָאװ .ָאטשינ ןיא טלענ ןייק ןוא ,טלענ טסָאק -- טלעוו רעד ףא ןרָאפ

 ןַײד :ףתֹוש ַא ןכוז ,הצע ןַא סעּפע ןעניפעג ןעמ ףרַאד ?ןעמ טוט עשז

 א ןענופעג טָאה רע ,ןפלָאהעג םיא טָאה טָאנ ןוא ,,,חרוחס ןַײמ ,טלענ

 ,תואצוה ענַײז ףַא יז טמענ סָאװ ,ץלוש ןעמָאנ ןטימ ,שטַײד ַא ,ןלעב

 ַא ?ןעד סָאװ רָאנ +ידלש יצח ילש יצח זיא -- ןכַאמ טעוװ סע ?פיוו ןוא

 ,ענושמ טסיב !שטַײד, ..רָאי ןעצ ףֵא טקַארטנַאק ַא ליוו רע :טייקיניילק

 ייוצ נונעג ,רָאי א גונעג ןרָאי רעקילדנעצ רַאפ סָאװ ?העד רסח יצ

 ײנַײא ןַא ,םיא קָארב שטָאכ ,םיא קַאה שטָאכ "!קע ןַא -- רָאי ַײרד ,רָאי
 ןופ ,טפָאק ןטסָאק .טשינ טייטש טַײצ יד לַײװרעד !שַנַײד רעטרַאּפשענ

 ךיז טָאה עמ ,רעהַא-ןיחַא .טלענ ןקיש לָאז עמ ,ןעמ טבַײרש םייה רעד

 א טימ ןבירשעצ ךיז .רָאי ףניפ ףַא טכַײלנעגסיױא םיוק שטַײד ןטימ

 ןיא טוָאלעגקעװַא ךיז טָאה עמ ןוא ,ןַײז וצ רעהעג סע יוװ ,טקַארטנָאק

 ,ןטרעצנַאק ןּפַאלק ןביוהעגנָא טָאה עמ .מלעוו רעד רעביא העש רעטונג ַא

 ,ֿטָאג ןעקנַאד ןוא ,עדעדנַא סָאד ךָאנ סנייא ,ערעדנַא סָאד ךָאנ סנייא
 ַאשירג ןרעה !ךשוח זיא -- טמוק עמ ויהּוװ ,החלצה טימ קעװַא זיא'ס

 ױזַא ,דמאז יוװ יױזַא -- ןשטנעמ .חפרש ַא ףַא ןעמ טפיול --- ךאכלעטס

 יו יױזַא -- תוררש ,ןטסירק ,םירידַא ,םיריבנ ,?מיחה ןיא ןרעטש יוװ

 ,ןטַײז עֶלַא ןופ ךיז טיש -- טלעג ןוא ,ייז ןלַאפ ןנילפ יו יױזַא ,ןגילפ

 !שטַײד םעד טָא טימ ןלייב ךיז ףרַאד עמ סָאוװ ,סָארדרַאפ א רָאנ זיא'ס

 םעד ?טגנײלעגנַײרַא רע טָאה סָאװ ?טלעג ליפיוזַא םיא טמוק סָאוװרַאפ

 ךורב ,ןיֹוש ןַאק רע ?זיא ַאד סָאװ ,הרות עסיורנ יד יצ ?השורי סנטַאט

 וצ טמוק עמ !האיצמ ערעַײט ַא ,ןטרעצנַאק ןופ ָאכאלמ יד ןיילַא ,םשה

 עמ .ןעגנוטַײצ עלַא ןיא םדוק ןסיוו וצ ןעמ טיג ,טָאטש ַא ןיא ןרָאפ

 "ןדט ןוא ןּפַאלק ןָא ןבייה ייז ןוא ,ןסנַאנַא רַאֿפ ,סע טסייה ,טלאצאב

 ?!טרַאפ ךַאמלעטס ַאשירנ, "!ןרָאפ וצ טמוק ךַאמלעטס ַאשירנ, :ןרעטיימ

 -עט ַא רעדָא לַאז ַא ּפֶא טגניד עמ ..,"!ןעמוקעג ןיא ךאמלעטס ַאשירג,

 ןטוג ַא ןוא -- ןטעליב ּפִא טקורד עמ ,ןשיפַא סא טּפעלק עמ ,רעטַא

 ןַא רָאנ .טָאג רַאפ הריבע ןא !שטַײד רעד :;קיטייו א רָאנ זיא'ס .נָאמ

 ?קיטש ןייא !ןלַאפרַאפ ?ץורית א סעּפע זיא -- סָאפ ןיא טניל עמ

 -נָאק רעד סיוא טייג ,רָאי ףניפ יד ריז ןקידנע טָא-טָא סָאװ ,טסיירט

 וצ ןיא רעװ טלָאמעד -- שטַײד ןטימ תורּפכ ןנַאלש רע טעװ ,טקַאדט

 יה היד ךײה 2656 9 עג ן ַײ ז ,ה רו ח ס ן ַײ ז , .?ךַײלנ םיא

 א ,6:- = 5516: יש ריי יידיש ,-זי ריק .טייאראהשי ,=-ש-יקי- א ,- יי י- יא יא יידיש שי 575 ?ידקי= א ויי ר
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 8 טימ עיפַארנַאיב ןַײז ךַאמלעטס רעד טָא סיוא טזָאל יױזַא טָא
 ,ןקַאּפושטש ַאב ךיז טגערפעצ ןֹוא ?כַײב סָאד דיז טעלג ,,םינּפ קידנענַײש

 ןשיִדָיי ןיא טָאלנ ךיז טרעה סָאו ןוא םיא ַאב סעּפע ךיז טרעה סָאװ

 סָאד ,רע טנַאו ,םיא ַאב ןיא רעטַאעט עשידִיי סָאד םערָאװ ?דעטַאעט

 םיא ַאב ןיא סָאד -- ןטרעצנַאק סנוז םעד ,ןנינעגרַאפ ?קיטש עקיצנייא

 ןיא .רעטַאעט ןיא רע טייג ,ןטלַאהרעטנוא ךיז ליוו רע זַא ןוא .טפעשעג

 -ררעד ךיז ןעק ןוא רעטַאעט שידִיי ןופ רעייז טלַאה רע .רעטַאעט שיִדְיי

 -טנַײרפטוג ןַײז ךיז טמענ ןופרעד ןוא ,ןטסיטרא עשידִיו עֶלַא טימ רעב

 א ןיא ,רע טנָאז ,ןרָאפ וצ טמוק רע ןַא ,רע .,ןקַאּפושטש טימ טפַאש
 ןסע ןעמ ןָאק ּוװ ,םדוק ךיז רע טנערפעצ -- עטשרע סָאד ןיא ,טָאטש

 -ַאעט שידִיי ןוא שיפ עשידִיי ?רעטַאעט שידָיי א ָאד זיא'ס יצ ןוא רשכ

 -ענג רעהַא ןיא רע רעדייא ךָאנ ?ןופרעד רעסעב ןַײז ןַאק סָאו -- רעט

 טנַײרפ ןַײז ַאב זַא ,רע טנָאו ,טרעהעג ןיוש רע טָאה ,ןרָאפ וצ ןעמוק

 טביולעמ ,קאויפס ַאזָאד 8 ענייא סעּפע ,סעַײנ א ַאד ןיא ןקַאּפושטש

 טוַײװ ןוא קַאפושטש םיא וצ טכַאמ -- , יז ןיא סָאד טָאק ..ירעייז 'ז

 ךַאמלעטס רעד ןוא ,ןניוא עקידנעמערבנָא עטיור ענַײז טימ רימ ףַא ןא

 ןוא ,ןשיקס א יװ ,טנַאה עכייוו א ,עמערַאװ א ,טנַאה ַא סיֹוא רימ םיצ

 םינּפ עצנַאנ סָאד ןוא ,רענניפ עקירָאה עבָארנ עצרוק טימ ,עקירָאה ײ

 ,תמאב עקַאט, ,גונעת רַאפ ןצלַאמשעצ טשינ טשרָאקַא טרעוו םיא ַאב

 -ימ עקַאט ןיא יז, -- .?ןענַאװ ןופ ןוא יז זיא רעוו -- .רע טנַאז ---

 -ַאמ ַא ןָא ןטַאט ַא ןַא ,עלהמותי ַא ,עשרַאו ןופ עקשטינעמילּפ ַא ענ
 -וצ טעווערונש ןוא ןניל ןקיכעלַײק ַא קַאּפושטש םיא טקָאט -- ,"ןעמ

 "!ךעבענ, ,ןעמידרקראפ ןליפַא סע ךיז לָאז רע ,ןּפל עטשטיינקעג יד ףיונ

 טשטעווק ,םינּפ-תונמחר ַא טימ ןּוא עלעכיימש ַא טימ ךאמלעטס טגָאז --

 -רעדפַא ןעמוק טעוװ רע ןזַא ,וצ טנָאז ןוא ּפִא ךיז טנגעזעג ,טנַאה 'ד רימ

 -ןיז ןרעה ךימ ,ץורית םוש ַא ןָא רָאנ ,רע טנַאז ,ןעמוק טעוװ רע ,טכַאנ

 טָאג לָאז, .קישטװַארומ ריאמ-םולש םיא טנערפ -- ??טַאי ןכימ, ,ןענ
 ךַײלג ףרָאװ ַא שוא ךיז טוט ןוא ךַאמלעטס םיא טרעפטנע -- !ןטיה
 ןיא ןייג טעו אשירנ ןַײמ ,טסייה סָאװ -- ,טירבענּפָא םיא טָאה עמ יו

 -:יא םיא טימ ןוַײװַאב רָאנ ךימ ךימָאל ?ַאכדַאכיַאכ ,רעטַאעט שידְיו
 טשינ ..לקירטש ןנימ ֹוק יד ןלַאפרַאפ ,קע ןַא זיא -- ןדִיי ןשיווצ לָאמ
 ?ןעד סָאװ רָאנ .אברדַא .טשינ דַיי ןייק חלילח רימ ַאב זיא רע תמחמ
 טזַײװַאב ָאד) ../עירעטַאמ עלעדייא ןַא זיא'ס .ןייטשרַאפ סע ףרַאד עמ

 -עטַאמ עלעדייא ןַא רַאפ סָאװ ,רענניפ עבָארג עצרוק יד טימ ךאמלעטס
 -ירנ ןַײמ ?אשידנ ןַײמ טימ ,רע טנָאז ,ךיז טליּפש ריא, ,(ןיא םאד עיר
 2 ןרָאפ ןדיי ןייק וו טרָאד ,סטכ7ק עטלררע ראנ ןיא ,טרָאפ רע ןַא ,ַאש
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 טירט ַײרד ןַײז געמ סע -- טרעצנָאק םוצ ןייג ףרַאד עמ ןזַא ןוא ,?עטָאה

 ,ןעמ ןָאק םיא ,עטערַאק רעטקעדעג ַא ןיא אקווד ןוא ,ןרָאפעג רָאנ זיא ---

 ,ןעז ליוו עמ ןַא ,םיא .ַאכדַאכ ,טלעג ןָא ,ױזַא טַאלנ ןעז טשינ ,רע טנאז

 ,רע טגָאז ,שטַײד א רַאפ ןוא ,שטַײד םוצ ןעמוקנָא רעִיורפ ןעמ ףרַאד
 סע לָאז זדנוא ןשיווצ --- שטַײד רעד וליפַא שטָאכ ,ץרא-ךרד ןעמ טָאה

 רַאנ ,ץלוש טסייה רע שטָאכ ,דִיי ַא ךיוא ןייֵלַא ?לכח-ךס זיא -- ןבַײלב

 ,רימ ֹוצ ..טשינ טסַאּפ סע ,,ןסיוו לָאז עמ ,רע טגָאז ,טשינ ליוװ רע

 סעּפע ,ןעשירג ןַײמ טימ ןעז ךיז לי ןוא טמוק רעצעמע זַא ,רע טנָאז

 ,שטַײד םוצ ּפֶא םיא ךיא קיש -- ,ןענעקַאב ךיז טָאלג רעדָא ,הבוט ַא

 ..* שטַײד םוצ ,ַאכ-ַאכ-ַאכ

 וצ ךיא כָאה ןשטנעמ םעד טָא ןוא .ךַאמלעטס רעד זיא סָאד ט |

 .רשפא ןבעל ןצנַאנ ןַײמ טימ ןוא ערעירַאק רעצנַאג ןַײמ טימ ןעקנַאדרַאֿפ

 יד טּפַאכעגרעביא ;גנַאל וצ לסיב ַא ױזַא ןיֹוׁש זיא ווירב רעד לַײװ רָאנ

 !רערעַײט ןַײמ ,טנוזעג ַײז ,לָאמ ןטייווצ ַא ּפָא ךיא גייל ,סָאמ

 װ'ר ב רע ט פניפ

 !טנַײרפ רערעַײט ןַײמ

 טעמב זיא ,ךאמלעטס ריאמ ,"רעטַאעט ןשידִיי ןופ רעבָאהביל, רעד
 רע טָאה טכַאנ ןיא טכַאנ .רעטַאעט רעזדנוא ןופ ןכַארקענסױרַא טשינ

 "ראו םיא ןיא'ס ,קיטש ןייא לָאמ ַײרד טרעהעג ,זדנוא ַאב טקייוועג

 טניילעצ ,ןַאנביױוא דימת זדנוא ַאב רע ןיא ןסעזעג .ןרָאװעג סאמנ טשינ

 ןופ רעבַאהבילא ַא םערָאװ ,טסיזמוא ךעלטנייוועג ,ייר רעטשרע רעד ןיא

 טרידָאלּפַא רע טָאה רַאפרעד .טשינ טלענ ןייק טלָאצ "רעטַאעט ןשידוי

 ןופ רעמ ןוא ןעמעלַא ןופ רעקרַאטש ןוא ןעמעלַא ןופ רעַירפ לָאמעלַא

 רָאיטקא ןקיצנייא ןדעי ןופ טעמכ טקיצטנַא ןעוועג ןיא רע ,ןעמעלַא

 יו ,ןעוװעג רע זיא -- רעדיל ענַײמ ןופ ןוא רימ ןופ טסעומש רעוו ןוא

 רע ןיא לָאמ עטשרע סָאד !הרּפכ יד ,קישטווַארופ ריאט-םולש טנָאז

 זיא רע זַא ,םילכ יד ןופ סױרַא ױזַא ?טכַאנ רעד ףַא קיטַארּפ, ןַײמ ןופ

 רע טָאה ןגיוא יד ףַא ןרערט טימ ןוא ןפילוק יד רעטניה ןפָאלעגנַײזַאו

 ׁשֹוַא םיא טימ ךיז טָאה ןוא (ןקַאּפושטש) רָאטקעריד ןַײמ טּפַאכעגמורַא

 | | ,טשוקעצ

 רע זַא ,שינערעהוצנַא ןבעגעג לָאמ רָאּפ ַא טָאה רָאטקעריד ןַײמ
 טכַאמעג ךיז רע טָאה ,ןליּפש ןעשירנ ןַײז ןרעה ןעוװעג ןלעב ַא טכַאװ
 ןענַײז ןשינערעהוצנָא סקַאּפושײש.ןייצ יד טדעררַאפ ןוא קידנסיוו טשינ
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 טָאה ןוא ןַײז אצוי טזומענ ןיוש טָאה רע ןזַא ,בָארג ױזַא ןעוועג רעבָא

 -קעריד םעד :ןטעליב ַײרד ןנַארט וצ טכַאדבענ קיטנוז ַא ןיא לָאמנייא

 ינֲָאק ןקידננרַאמירפ ַא ,עניטַאמ 6 ףַא -- רימ ןוא ןקירעזייה םעד ,רָאט
 ירַאסיורג ַא רַאפ סָאװ ,ןלָאמסיוא ןעמונעג רע טָאה השעמ-תעכ .טרעצ

 "נויא ,רע טגָאז ,ןַײז ןיוש טעװ סָאד, ,ןַײז טעוו סָאד טרעצנַאק רעקיט

 ןרינַאּפמָאקַא טעוװ שטַײד רעד ,ןליּפש טעוו ַאשירג ןַײז :טרעצנַאק ַא לָאמ

 ,רע טגָאז ,ןסיוו רשפאו ריא טליוו .ןעגניז טעוו ךירבמע ַאלעשטרַאמ ןוא

 עטייוצ יד ,רע טנַאז ,זיא סָאד ?זיא ךירבמע ַאלעשטרַאמ יד טָא רעוו

 טנזיוט ,לָאמ טרעדנוה ,לָאמ ןעצ יטטַאּפ -- רע טנַאז סָאװ ,יטטַאּפ

 טָאה יטטַאּפ זַא ,רע טנַאז ,לָאמ עטשרע סָאד !ןיטטַאּפ ןופ רעסערג לָאמ

 ריא וצ טגָאזעג ןֹוא זדלַאה ןפַא ןלַאפעג ריא יז ןיא ןעגניז טרעהרעד יז

 ןרעטש רעד ןיב ךיא -- ןרעטש ייווצ ןענַײז רימ, :רעטרעוװ יד טימ

 טָאה ןוא -- ?.ףיוא טייג סָאוו ,ןרעטש רעד טסיב וד ,רעטנוא טייג סָאוװ

 "מע יד טָא טעװ ןרעדנַא ןייק טימ זַא ,ךיז טײטשרַאפ .,יטנייוועצ דיז

 ןַײז טימ רָאנ ,טלעג ןייק רַאפ ןטערטפיוא טשינ טרעצנַאק ַא ןיא ךירב

 ,אשירג-אשירנ, ןגנַאג א קעװַא ןיאס .,שרעדנַא סעּפע ויא -- ןעשירג

 "'ירנ םעד טָא ןעז ןבעלרעד טלָאװעג ןיוש טלָאװ ךיא ",..ַאשירג-ַאשירג

 ?טלעוו רעד ףַא אשירג ןימ ַא רַאפ סָאד ןיא קסָאװ ,ןרעה ןוא ןעז ,ןַאש

 ןוא ,ןרעה ןוא ןעז םיא טכעלרעד בָאה ךיא ,ןפלַאהעג טָאה טָאג

 ףיז רַאפ ןעזעג בָאה ךיא ןַא ,טנַײרפ רערעַײט ןַײמ ,ןנָאז ריד זומ ךיא

 -ורג ןייא ךיא בָאה ןעזעג זַא ,ןנָאז ליוװו ךיא ,טסייה סָאד ,סאשירג ייווצ

 באה ךיא סָאװ ַאשירג רעד ,ןרעדנַא ןַא ךיא טָאה טרעהעג ןוא ןַאש

 "עג ןיא ,עדַארטסע רעד ףַא ןטערטפיוא ןטונימ עטשרע יד ןעזעג םיא

 ,ףעלזייה עצרוק ןיא ןליפַא שטָאכ ,?רוחב שּפיה ַא ןיוש ,לרוחב ַא ןעוו

 -- ןגיוא ןוא ,םינּפ ןפַא ןעַײלק טימ ,ךעלקעב עקעכעּפ טימ ,קַאלכוּפ ַא

 ןעו סָאװ ,לרוחב דעלנייוועג ץנַאג ַא ץרוק ,ןניוא ןופ ןמיס ַא רָאנ

 טנויוט יוװ ,ַײברַאֿפ ךרוד םיא ןעמ טזָאל ,סַאג ןיא סָאד טנגעגַאב עמ

 יד -- ןניוא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה סָאװ ,עקיצנייא סָאד ,ערעדנַא

 פסיב ַא ןויועגסיוא ןבָאה סָאוװ ,רעדנעב עסיורג טימ ךיש עטריקַאל

 -- .ףדניקרעדנוװא א רַאפ סופ רעסיורג א וצ -- םיא רַאפ סיורג וצ

 6 טימ ןדנובעגרעטנוא ,רענלַאק רעקיכעלַײק רעסַײװ רעטיירב רעד ןֹוא
 טשינ ןיא רעטַײװ .ןציּפש ייווצ טימ ןעגנַאהעגּפָארַא ,רעווַאּפ ןסיורג וצ

 טָאה רע זַא ,רעבָא רַאפרעד .ןקרעמַאב וצ םיא הֵא טשינרַאג ןעוועג

 רעביא ןניוב ןטימ ןָאט ריפ ןטשרע םעד ,?דיפ םוצ םענ ַא ןבעגעג דיז

 יד טימ רוחב רעקידרעורפ רעד זיא -- ,ףיױרַא ןוא ּפָארַא סענורטס 'ד

 ןרָאושג ןדנוװשרַאפ דלַאב םינּפ ןקידנעַײלק ןטימ ןוא ןקַאב עקיכעּפ

 רעדנַא ןַא רָאנ .שטנעמ רעַײנ ַא ןסקַאװעגסיוא ןיא טרָא ןַײז ףַא ןוא
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 -מיה ,עיולב ,עסיורג -- ןניוא ערעדנַא ,טלַאטשעג רעדנַא ןַא .ןעזסיוא

 עקיזָאד יד ,רעירפ ןעוועגנ ייז ןענַײז וו -- דַאז ענדָאמ ַא ,ןניוא עשיל

 רע זַא םערָאװ ?ןזיווענסיוא רָאנ רימ סע ךיז טָאה רשפא ןוא ,,,?ןניוא

 ןרענוד ןביוהעגנַא טָאה םוקילבוּפ סָאד ןוא ,ןליּפש וצ טרעהענפיוא טָאה

 רעבלעזרעד רעדיו ןענאטשעג ןניוא ענַײמ רַאפ ןיא ,זַײװרענענושמ

 .רעװַאּפ םענופ ןציּפש עגנַאל יד טימ ןוא רענלָאק ןטיירב ןטימ קַאלכוּפ

 ,טלעוו יד טנײלעגנַײא טָאה סָאוו ,םוקילבוּפ ןרַאפ ןענַאטשענ רע זיא קִוור

 ,טגיינרַאפ ךיז טָאה רע סָאוװ ,םיוק-םיוק זַײא יוװ יױזַא ,טלַאק ןוא קִיור
 סָאװ ,לָאמ סכעלטיא ןוא ,ןפורענסױרַא םיא ןעמ טָאה ןעצ לָאמַא רשפא

 ,ררע רעד ַאב טרַאה ,טסעפ ןעגנַאנעג רע זיא ,ןעננַאנענסיױורַא זיא רע

 ,,,םיא טמוק סָאד זַא ,רעכיז זיא סָאװ ,שטנעמ ַא יוװ ,קִיור ןוא טלַאק רָאנ

 -ַאב יד ןטָארטעגנפיוא ןיא ,טליּפשענּפָא טָאה רע יווװ ,םעדכָאנ דלַאב

 וצ ּפֶא ךימ ךיא נָאז ,ןענניז ריא ,ךירבמע ַאלעשטרַאמ ןירעגניז עטמיר

 ךיז רע טסינ ,ןַָאט ַא טלעטש יז זַא ,ךירבמע אלעשמרַאמ ,ןבַײרשַאב

 וד ירבא ןדעי ןיא ךיז טיינעצ ןוא ,?מיוב יו ,ןצרַאה ןיא ךַײלג ןַײרַא

 טמענ ןענַאװ ןוּכ ;ךיז טסרעדנוװו ןוא טפושיכרַאפ טסרעוו ןוא טסרעה

 הוכ םוש ןייק ?טײקרַאטש אזַא ןוא טייקסיז ַאזַא ,טײקטַאלג ַאזַא ךיז

 טסרעה ןוא טסציז וד .זייֵלַא ךיז טנניז סע .ןענניז םוצ וצ טשינ יז טנייל

 -רַאמ .טליּפש לדיפ ַא רָאנ ,זדלַאה ןייק טשינ טגניז סָאד זַא ,טסניימ ןוא
 טנניז ,ריא םורַא סָאװ ,ץלַא טימ טנניז ,טגניז יז זַא ,ךירבמע ַאלעשט

 ,טלעוו רעד ןיא :טסיב ווד ּוװ טלַאמעד טסעגרַאפ וד .טלעוו עצנַאנ יד טימ

 -יז ,עטַאלג ,ענייש יד רעסיוא טלעוװ ַא ץענרע ןַארַאפ רָאנ זיא'ס יצ ןוא
 ןַאק ךיא !ךירבמע ַאלעשטרַאמ טגניז ױזַא טָא ,ןעגנַאזעג עשילמיה ,עס
 ַא ןיא יוװ ,דַאשט ַא ןיא יוװ ,ןעווענ ןנרַאמירפ םענעי ןיב ךיא זַא ,ןנָאז

 ןטָארטענפיוא ןיא ריא ךָאנ דלַאב םערָאװ .טלעוו רענעי ףָא יװ ,םולח

 .םינּפ ןקידנעַײלק ןטימ ןוא ךעלקעב עקיכעּפ יד טימ ?רוחב סָאד רעדיוו

 .ףױרַא ןוא ּפָארַא ןניוב ןטימ ריפ א ןבענעג רעדיוו ןיוש רע טָאה טָא

 -ייו ,ןעגניז ,רעטרעוו ןדייר ןביוהעגננָא ?דיפ ןַײז רעדיוו ןיוש טָאה טָא

 ןיא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז רע 'טָאה טָא ןוא -- שטנעמ א יוװ ןענייוו ,ןענ

 ןענַאטשעג ןיוש ןזיא טרָא ןַײז ףַא ןוא ,ןרָאװעג ןדנווװשרַאט רעדיוװ ןיוש
 רעד ףַא ןענַאטשעג ןיא ףשכמ ַא .ךַאמלעטס ַאשירג רעדנַא ןַא רעדיוו

 עצנַאג סָאד ךיז וצ ןניוצענוצ ןוא טפושיכרַאפ טָאה סָאװ ,עדַארטסע

 טנעצ ןייק ןבענוצרעביא ריד דנַאטשמיא טשינ ןיב ךיא .ןיינ ,רעטַאעט

 סָאװ ןוא ,ןגרָאמירפ םענעי טבעלעגרעביא בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןופ קלח

 יד ןופ רעװ ,ןגָאז וצ רעווש זיא סע !ןעװעג זיא סָאד טרעצנָאק ַא רַאפ

 -מע ַאלעשטרַאמ רעדָא ךַאמלעטס ַאשירג :ןעמונעגסיוא רעמ טָאה .ייווצ
 ןייק טעװעלַאשזענ טשינ ןדייב ייז טָאה םוקילבוּפ סָאד ,ריד לָאמ ?ךירב



 += ר 6 יד 62 65 6 5 3 180 5 5 = = 5 =
 287 5 9 3 726 9 ר ;} 9 = | - } 8 7 5

 -ענפיוא רעמערַאװ !עמ טָאה םיא זַא ,טכַאד רימ רָאנ ,ןטנעמסירַאלּפַא

 "ענּפָא טָאה רע ף.ריא יװ ןבעגעגקעװַא רעמ ןעמ טָאה םיא ןוא ןעמונ
 ,םוקילבוּפ עצנַאג סָאד ןוא --- םַאדנַארּפ ןופ קיטש עטצעל סָאד טיפש

 קרַאטש יױזַא ןעמ ןַאק יװ .ןראוועג ענושמ טושּפ זיא ,שטנעמ ןייא יו

 םעדכַאנ טליּפשענּפָא טָאה רע סָאװ סָאד ,תמא ?ןשטנעמ ט ןרעטעגרַאפ
 .ךעלטעג יוז רעמ ,ךַאז עכעלטעג ַא ןעוועג ןיא ,םיכ ףא

 װו י ר ב - ע ט ס ק ע ז

 .טנַײרפ רעטסרעַײט ,רעטסניל

 ןופ ןלייצרעד ןביוהעגנָא ווירב ןקידדעורפ ןַײמ ןיא ריד בָאה ךיא
 בָאה ןוא ךירבמע ַאלעשטרַאמ רעטמירַאב רעד טימ טפַאשטנַאקַאב ןַײמ

 יַײמ ןעוועג ןיא סָאד .טרעצנַאק םעד ןנעוו טדעררַאפ ?יפוצ ?סיב ַא ךימ

 ןַײמ ןיא טהעהעג ןעוו בָאה ךיא סָאװ ,טרעצנַאק רעטסנרע רעטשרע

 ,ןטרעצנַאק עטסנרע עסיורג ךס א טרעהעג םעדכָאנ ןיֹוש בָאה ךיא ,ןבעל

 /רַאפרעד רשפא .,ןסעגרַאפ טשינ קיבייאקיבייא רעבָא ךיא לע םעד

 ,ןבעל ןַײמ טלעטשעגרעביא ,טכַאמעגרעביא ךימ ןצנַאנניא טָאה רע לַײװ

 ..ןעז רעטַײװ טסעוו וד יוװ

 ןיב ,ןעגנונעפַאה עַײנ ןוא ןעקנַאדעג עַײנ טימ לופ ,ענערָאבענַײנ ַא

 "עיוא ענַײמ ןיא ,רעטַאעט ןופ םוקילבוּפ ןצנַאנ ןטימ ןעגנַאגעגסיױרַא ךיא

 יד ,ןדרָאקַא עקילייה יד ,רענעט עסיז יד ןעננולקעגנ ץלַא ךָאנ ןבָאה ןר

 ,םענייק ןעזעג טשינ ןגניוא ענַײמ רַאפ בָאה ךיא ףעגנַאזעג עשילמיה
 בָאה ךיא .ךַאמלעטס ַאשירנ ןוא ךירבמע ַאלעשטרַאמ :;ייווצ יד רעסיוא

 "ופ ךס ַא ,ןליּפש ןַײז ןוא ןענניז ריא רעסיוא ,טרעהעג טשינ ךַאז ןייק

 ןטרַאװ ,רעטַאעט םַאב ,ןסיורד ןיא ןייטש ןבילבעג ןענַײז םוקילבוּפ םענ

 ןבילבעג ךיוא ןיב ךיא .ןעמוקסיֹודַא ןלעוו ייז ןיב ,ייווצ יד ףַא םינּפַא
 טצעזעגנַײרַא ךיז ןבָאה סע ןוא ?יבָאמַאטיוא ןַא ןרָאפענוצ זיא ,ןטרַאװ

 .שטַײד רעד ןֹוא ךַאמלעטס ַאשירג ,ךירבמע ַאלעשטרַאמ :ןשטנעמ ַײרד
 ךיז ןניובעג ,ייז ןבענ ןענַאטשענ זיא ,ךַאמלעטס ריאמ ,רעטָאפ טסַאשירנ

 יז טָאה םוקילבוּפ סָאד ,םינּפ ןצנַאג ןטימ טלכיימשענ ןוא ןעַײרד ןיא
 טשינ ןוא ןטנעמסידָאלּפַא עקיכליה טימ רעטַאעט ןופ טײלנַאבסיױורַא

 ַײרד יד ,ןרידָאלּפַא וצ רעקראטש ךָאנ ,ןיוש ןסיורד ןיא ,טרעהעגפיוא

 ןבילבעג ןיב ךיא ןוא ,םולח ַא יװ ,ליבָאמָאטױא ןטימ קעװַא ןענַײז

 ןענַײז עכעלקילנ ייווצ יד ּווװ ,ןיהַא טקוקענ ןוא עטפושיכרַאפ ַא ןייטש
 טָאה טונימ רעד ןיא ןזַא ,הדופ ךיז ןיב דיא ...ןרָאוועג ןדנווושדַאפ
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 ַא ןַײז לָאמַא ךיא לעװ, ;קנַאדעג רעשירַאנ ַא רימ וצ טעבנגרַאּפ דיז
 טימ ןטײלגַאבסױרַא לָאמַא ךיוא ךימ ןעמ טעוװ ?ךירבמע ַאלעשטרַאמ
 לָאז'ס ,ךירבמע רעד טָא וצ ןנַאלשרעד ךימ זומ דיא ..,?ןטנעמסידָאלּפַא
 טעוו רשפא -- ןעגניז ןרעה ךימ לאז יז ,ליוו ךיא !טלעוװ יד ןרעק דיִז
 -םע ַאלעשטרַאמ ַא ןרעוװ לָאז ךיא ,ןָאט ךיא ףרַאד סָאװ ,ןגָאז רימ יז
 | ,*.?ךירב

 ריאמ-םולש -- רעצישַאכ ןַײמ ןוא רעטיח ןַײמ ןָא טייג םעד ןיא
 רעוו, ."ןסַײבנָא ןסע םענייאמיא עלַא ,רע טנָאז ,ןעייג רימ , ,קישטווַארומ
 ןוא ,(קַאּפושטש) רָאטקעריד רֶעד ןוא רע ןוא ךיא -- ??עלַא יד ןענַײז
 -נַײא םיא טָאה קַאּפושטש .זדנוא טימ ךיוא טיינ ךַאמלעטס רעטְלַא רעד
 "ביל, רעד ,ןיירכ טימ שיפ .עטליפעג םַא ןַארָאטסער ןשידִיי א ןיא ןדַאלעג
 -- ךָאֵנ טרפבו ,שיפ עשידִיי ביל ױזַא טָאה "רעטַאעט שידִיי ןופ רעבָאה

 ךיא טכַארט -- ,לפעל ןרשכ 8 טימ ּפָאט רערשִכ א ...!טלָאצ רענעי זַא
 לָאז רע ,"רעטַאעט שידִיי ןופ רעבָאהביל , םעד ןַײעב ףרַאד עמ -- ,רימ
 ,סָאד ןעמ טכַאמ ױזַא יװ רַאְנ .ךירבמע רעד טימ ןכַאמ טנַאקַאב ךימ

 .- +ןסיוו טשינ ןופרעד לָאז רַאטקעריד ןַײמ זַא

 ןוא רעטַאעט שידָיי ןופ רעבָאהביל, רעד שטָאכ זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 -י יד טימ טקיטפעשַאב קרַאטש יױזַא ןעוועג ןיא "םילכאמ עשידִיי ןֹופ
 -יווש וצ ןביוהעגנַא שזַא טָאה רע זַא ,ןיירכ ןשידִיי ןטימ ןוא שיפ עשיד
 -פנו םיסנ ןלייצרעד וצ טרעהענפיוא טשינ רע טָאה ןנעווטסעדנופ ,ןצ
 -- טייקיניילק ַא .ךירבמע ַאלעשטרַאמ ןֹופ ןוא ןעשירג ןַײז ןופ תואל
 ןרַאפ טגניז סָאװ ,ןירעגניז עקיצנייא יִד ןיא יז !ךירבמע ַאלעשטרַאמ

 ןייק ןבעג טשינ רעבָא יז טעװ ןרעדנַא ןייק טימ .ףעזַאידץנַארּפ רעסייק
 ךיז יז טָאה ןעשירג ןַײז בילוצ רָאנ ,וליפַא ןַאילימ ןייק רַאפ טרעצנַאק
 !אטירגַאשירג, ;לדיפ ַא רעדיוװ קֵעוַא זיא'ס ןוא .,ןנָאלשעגנַא ןיילַא
 רעדָא טרוכישרַאפ זיא שטנעמ רעד -- ןגָאז ןָאק עמ ..."!ַאשירגיַאשירנ
 !ַאשירג -- ןיא תענושמ ןַײז ןוא ,טרידעג

 ןענַײז ןקירעזייה ןטימ רַאטקעריד רעד ןעוו ,טונימ יד טיהעגסיוא
 טימ רימ ךיא בָאה ,ןסע ןרַאפ ךיז ןלָאצעצ ןטימ ןעמונרַאפ ןעוועג
 -ע טהעה קידנעייג ,ןײגוצסיורַא ףֵא שיט ןופ ןביוהענפיוא ןכַאמלעטס
 גַאלש םעצולּפ ."ַאשירנ-ךירבמע ,דירבמעדַאשירג, ;ןענניז וצ ףיוא טשינ

 ךיא ,ךַאמלעטס עינַאּפ, ;נגָאז ַא םא ֹוט ןוא ןטימ ןיא רעביא םיא ךיא
 -לעטס רעד זיא ,"השקב, טרָאװ סָאד טרעהרעד ."השקב א ךַײא וצ בָאה
 ,ןירג ןֹוא לענג ןרָאװעג לָאמַאטימ ןזיא רע .שטנעמסיוא ןרָאװעג ךַאמ
 ,טנקירטעגסיוא ןבָאה ןניוא יד ןוא םיִנּפ םענופ עלעכיימש סָאד ּפָארַא
 ַא, .ןקוק וצ םיא ףַא ןעװעג תונמחר ַא .קירעזעלג ןוא טֿפַאק ןרָאוװעג
 ,ליוו ךיא :השקב עניילק ַא רָאנ --- ,ךימ ךיא ּפַאכרַאפ --- ,חשקב עניילק
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 ןרעה ךימ לָאז יז ,ךירבמע רעד טָא טימ ןכַאמ טנַאקַאב ךימ טלאז ריא
 רעננירג ןרָאװעג םיא ןיא ,רעטרעוו יד טא רימ ןופ טרעהרעד ,"ןענניז

 סע .טשרעדנַאעגרעביא רעדיוו םיא ךיז טָאה םינּפ סָאד יהמשנ רעד ףַא
 טייקנירג 'ד טימ טייקלעג יד .עלעכיימש סָאד קירוצ ןזיוװַאב ךיִז טָאה

 -- ,ךא; ,טטר קירוצ ןרָאװעג ןענַײז ךעלקעב יד ןוא ,קעװַא ןענַײז

 ןטסערג ןטימ ?טשינ ןעד סָאװרַאפ --- ,קידנצפיזּפָא ,רימ וצ רע טכַאמ

 .דוסב ןַײז ףרַאד סע ,ליטש םיא וצ ךיא נָאז -- ,ךַאז ןייא רָאנ ,,,"!דובכ

 ךיא -- ...'?טייטשרַאפ ריא ,ןסיו טשינ רענייק רָאט טַײל ענַײמ ןֹופ

 -יז ייֵטשרַאפ ךיא ?טשינ ייטשרַאפ ךיא ןעד סָאװ ,וינעבויל ,ייטשרַאפ

 רע ןוא ??רעסַאו ןרעביא ץַאק יד טמוק יו ,רע טגָאז ,רָאנ ...טֹוג רע

 ןיוש טָאה רע !ַאש, :ןרעטש ןיא שטַאּפ א ךדיז טוט ןוא עלַײוװװ א טכַארט

 לָאז ,ףלע רענייז םורַא ,ירפרעדניא ,םשה-הצרי-םא ,ןגרָאמ ;טכַארטעגוצ

 ןייק .טכעד ןַײז ,רע טגָאז ,טעוװ ,עיצנַאטס רעד ףא םיא וצ ןעמוק ךיא

 ... ןסיוו טשינ טעוװ ?גיופ

 לָאז רָאטקעהיד ןַײמ ןוא עיצנַאטס רעד ףַא ןכַאמלעטס אב ןַײז
 -ושטש .,ךַאז ערעווש ַא ?סיב ַא זיא סָאד -- ןרעוו ריווועג טשינ ןופרעד

 -עזייה רעד ,טנַאה עטכער ןַײז ןוא ?רימ ןופ גיוא ןַא ּפִא ןעד טזָאל קַאּפ

 ןלַאפעג ךיא ןיב ...טנוה רעַײרטעג ַא יוװ ,ךימ ךָאד טיה רעד -- רעקיר
 .הילת רעד ןֹופ םיא ןעמ טמענ ,בננ םעד ףרַאד עמ זַא ;הצע ןַא ףַא

 זַא ,ןטעבעג לָאמַא ךימ ךָאד טָאה קישטווַארומ ריאמ-םולש ,ןיילַא רע

 ךימ ךיא לָאז ,ןפרַאד סעּפע לע דיא ןעוו ןוא ןפרַאד ?עוו ךיא סָאװ

 ..ןטיונ ענַײמ ןיא ןייטש רימ הע טעװ ,םיא וצ רָאנ ןוא ,םיא וצ ןדנעוו

 ,טנַאזעג ,טיורטרַאפ םיא רַאפ ךימ בָאה ןוא ןעוועג בשימ ךימ ךיא בָאה

 -ניז עטמירַאב ַא ןנַאז טעוװ סָאװ ןרעה -- ךַאז ןייא טשינ רעמ ?יוװ ךיא

 -- ןעלעצעק, ;ןטָארענּפָא רימ ןיא סע ןוא עמיטש ןַײמ ןנעוו ןירעג

 ךַאז ַא ,רע טגָאז ,ןַארַאפ ןעד זיא'ס -- .ןושל ןַײז ףֵא רימ וצ רע טגָאז

 ןיא ?ןָאט וצ ןנעװטענַײמ ןופ רעווש ןַײז םיא לָאז סָאװ ,טלעוו רעד הַא
 ןוא קילג ןבעג יױזַא ,רע טנַאז ,םיא לָאז טָאנ !רעסַאוו ןיא ןוא רעַײפ
 ,"החלצה

 רע ןיא סָאבעלַאב םעד !רעקירעזייה רעד טָא ,שכנעמ רענדָאמ ַא

 יד ןדַײנש םיא רַאפ ןזָאל ךיז טעוו רע .טנוה רעַײרטענ ַא יוװ ,ַײרטעג

 "רַאפ ןוא ןפיוק םיא טיירג רע זיא ,ךיא עז ,ןנעװטענַײמ ןופ ןוא ,רענניפ

 !שטנעמ רענדָאמ ַא .גָאט ַא לָאמ ַײרד ןפיוק

 רימ יווװ ,ףלע רעגייז םורַא ,טרעצנַאק ןכַאנ ירפרעדניא ןנרַאמ ףיוא
 ןֶא ךיז טפור ,"רעטַאעט ןשידִיי ןופ רעבָאהביל, ןטימ טדערענּפָא ןבָאה
 ףרַאד רע זַא ,(קַאּפושטש) רָאטקעריד םוצ (קישטוואדומ) רעצישאב ןַײמ

 ןטימ ןיא ןטייקיניילק א רַאפ סָאװ, :ןפייקיניילק ןפיוקנַײא רימ טימ ןייג
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 עניילק ענַײז טימ רימ ףַא טקוק ןואו קַאּפושטש םיא טנערפ -- "?ןענירד

 רעד םיא טרעפטנע -- !סָאװ ךיא קייוו, ,..ןניוא עקידעמערבנָא עטיור

 טליופ ."געט עקיטכענ ,ןטייקשירַאנ ,סעקַאילעטכָאמש --- :רעקירעזייה

 רַאפ סָאװ, ;לָאמַאכָאנ רעביא םיא טגנערפ ןוא קַאפושטש טשינ ריז

 -- .?ןענימד ןטימ ןיא געט עקיטכענ ,ןטייקשירַאנ ,סעקַאילעטכָאמש

 .רעכעה ןָאט 6 טימ ןיוש קישטווארומ םיא וצ ןַא ךיז טפור --- !קעלק,
 .. ?ןֶא ךיד סע טייג סָאװ ,ףרַאד עמ זַא ,ריד טנַאז ןעמ ---

 -יד רעד םיא טלעש ױזַא ,ךיז טכַאד !ייוצ יד טימ דךַאז ענדָאמ ַא

 .תרשמ א טימ יוװ ,םיא טימ ריז טפַאש ןוא םיא טבַײרט ןוא רָאטקער

 -ונשרַאפ ױזַא ,לוק סָאד ןרעכעה עלעסיב ַא רעקירעזייח רעד טָא זָאל רָאנ

 טשינ זַא םערָאװ .גַײװש ַא טכַאמ ןוא ןּפיל עקידמשונמ יד רע טעווער

 "עג ַא ןבענ םיא ,ןנרָאמירפ ַא ןליּפשּפַא קישטווַארומ רעד טָא םיא ןָאק
 ךיז ןבָאה רימ ,ללכה .ןעננילק ןלָאז רעטצנעפ יד זַא ,"!טָא-יד-א , ַײרש

 רעזדנוא ֹוצ קעװַא ןענַײז ןוא ,רעקירעזייה רעד ןוא ךיא ,ןביוהעגפיוא

 ."רעטַאעט ןשידַיי ןופ רעבָאהביל,

 ַא רעייז טכַאמעג ךַאמלעטס רעביל רעד זדנוא טָאה אבה-דורב ַא
 רעורפ ,ךעלטנייוועג ,זדנוא ןלייצרעד ןעמונעג ןוא ןציז ןטעבעג ,ןטיירב
 ,עיפַארגַאיב עצנַאג ןַײז ,ןיֵלַא ךיז ןופ ךָאנרעד ןוא ןעשירג ןַײז ןופ
 רעדיו ןוא ,טכַאנייא-ןיא-טנזיוט ןופ השעמ א ,בייהנא ןופ לָאמַאכָאנ

 וצ ןעמוקענ רעקירעזייה רעד ןיוש רימ זיא ַָאד ,העש-רענייז ַײרד ףַא

 "ייוו רעייז ןבָאה רימ זַא ,טגָאזעג ,ןטימ ןיא םיא ןנַאלשעגרעביא ,ףליה
 -לעטס רעד טָא ךיז טָאה ...ךירבמע רעד טימ ןעז ךיז ןליוו רימ :טַײצ קינ
 ןַא ףֵא ךיז ןעיירד ענדַאמ סעּפע ןעמונעג ןוא ףיוא ּפַאכ ַא ןבעגעג ךַאמ
 יװ ?סָאד ןעמ טוט ױזַא יו, ;גנוצ רעד טימ ןעשטעבעלעב ןוא טרָא

 ,שטַײד רעד עמַאס ריא ַאב טרָאד טציז טציא ?סָאד ןעמ טכַאמ ױזַא

 ..ןיהַא ןײגנַײרַא טשינ טציא ןָאק רע ...ןטרָאד ךיוא זיא אשירג ןַײז ןוא

 ןופ רעבָאהביל; רעד טָאה השעמ-תעב .."טשינ ןָאק רע רָאנ ,ליוו רע

 ךיז טָאה רעקירעזייה רעד זַא ,ןיילק ױזַא ןזיווענסיוא ?רעטַאעט שידִיי

 ריא טסייוא :ןבעגעג גָאז ַא םיא טָאה ןוא ןטלַאהנַײא טנַאקעג טשינ ןיוש

 טמענ עמ, -- "?ןעמ טוט סָאו ,אברדא, -- ??טוט עמ סָאו ,טשינ

 ,טָאה רעטרעוו עקיזָאד יד .,"טרָא ןפַא ָאד טא הנושמ-התימ ַא ןַײַא

 -ענ ךיז טָאה רע זַא םערָאװ .ץיוו ַא רַאפ ןעמונעננָא ךַאמלעטס םינּפַא

 םיא טָאה .ךָאנ רע טכַאל ,ןכַאל ןביוהעגנָא טָאה ןוא ןטַײז יד אב טּפַאכ

 -- !ךַאמלעטס עינַאּפ, ןכַאל גֿנַאל טזָאלעג טשינ רעצישַאב ןַײמ רעבָא
 עליופ יד טָא :;ןנָאז ךַײא לע ךיא סָאװ ,טרעה --- ,םיא וצ רע טכַאמ
 רַאפ .ןיינ רעדָא ָאי -- רעסעב זדנוא טנָאז ריא ,קעװַא טפרַאװ קיטש

 טשינ הלילחוסח םיא ןלעוװ רימ ,טשינ ארומ ןייק טָאה ןעשירג רעַײא
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 ןייג ןָאל וועשטידרעב ןופ שטַײד רעקיטשרמולכ רעַײא ןוא ,ןסַײבּפָא

 ,זדנוא טימ ןײגנַײרַא ריא טליוו .דרע רעד ןיא םיא ןבָאה רימ .עלקה-ףכ

 יוא ,היפיפי רעד טָא וצ ןַײרַא ןייֵלַא רימ ןעייגנ -- טשינ אסא ,טוג זיא

 ....החלצה ןוא קילנ ןבענ ױזַא רימ לָאז טָאנ ,עגר יד טָא ןיוש עקַאט

 רעבָאהבילא רעזדנוא ךיז טָאה ,םירובידערָאלק עכלעזַא טרעהרעד

 -רַאפ שזַא םיא זיא'ס .טלַאטשעג ןיא ןטיבעגרעביא ?רעטַאעט שידִיי ןופ

 "רַאפ ,ןענַאטשענפיױוא ,טצעזענגוצ ךיז טָאה רע .ןּפיל יד ןרָאװעג טנקירט

 טשינ סָאד ןיא --- לכיימש א ןבעג טלָאװעג ,ךעלּפענק עֶלַא ףַא טעיליּפש

 ,ןָאלַאס ןטרילבעמ ןייש ַא ןיא ןַײרַא ַײרד עלַא ןענַײז רימ ןוא ,ןעגנַאגעג

 ןדנוא טָאה טרָאד .דרע רעד ףַא סענַאוװיד עכייוו דס ַא טימ טעבענסיוא

 ףא ןעגנַאנעגוצ רע ןיא ןייֵלַא ןוא ,ןציז ןטעבענ ךַאמלעטס רעסיז רעד

 וַא רעֶורפ טניילענוצ ,רעמיצ ןטייווצ ןופ ריט רעד וצ רענניפ ץיּפש יד

 זיא ס, :טּפַאלקעגנָא ךעלרענניפ עבַארנ עצרוק יד טימ םעדכָאנ ןוא רעיוא

 יא ר א א ראג א א אטא א א יא .,,?ךַאמלעטס ,ךיא ,ךיא
 יי יט = יי יריי-יי-+ = ידיו רייד 2 -דיקדיד .חידיריש 555 :לשייייד קליק רייד רוריז דיעל ניי ישיר = ,-רייריזיי+ יי וריהישיא .ספיסוידיירייייפ יי יקיאיא

 -נעעג טשינ םעד טימ ןוא ,ןטימ ןיא ןסירעגנרעביא רעדיוו טרעוו ַאד

 ןיא סָאו ,םיבתכ ?קעּפ עצנַאנ סָאד רעדייל סיוא ךיז טזָאל ווירב ןטקיד

 ,ןָאדנַאל ןופ רעמַאלק רעטסימ םעד וצ ןַײרַא טנעה יד ןיא ןלַאפעגנַײרַא

 ַאלעשטרַאמ ןירעגניז עטמירַאב יד ױזַא יו ,טשינ עקַאט ןסייוו רימ ןוא

 .ןדלעה רעזדנוא ןעמונעגפיוא טָאה דירבמע

 ןיא ריא טימ סָאוװ ,םעד ןופ קיצניוװ רעייז טּפיוהרעביא ןסייוו רימ

 -ו פ ס ַא ז ַא ר , ןעמָאנ םעד .טַײצ רעצנַאג רעד ןיא ןעמוקעגרַאפ

 "וט ןסיורג םעד ןיא םורַא טַײצ ַא ןיא טשרע רימ ןענעגענַאב ?ק א װ

 ףֵַא תויתוא עסיורג טימ טקורדענּפָא ןסַאג עֶלַא ףַא ןַאדנַאל ןקידלעמ
 -לעטס ַאשירנאה ןעמָאנ ןטימ םענייאניא ןשיפַא עסיורג-טרעּפמולעגמוא

 ...ךַאמ

 -נָאל ןופ לייט ןשיטַארקַאטסירַא ןטשרעבייא םעניא ןעוועג זיא סָאד

 "שרעטנוא םעניא ,"דנע-טסעוו, :ןעמָאנ ןטימ ןפורעננא טרעוו סָאװ ,ןַאד

 -- ?ֿפּפעשטַײװ, םעניא ?,דנע-טסיא, רעד ףַא ,טָאטש רעד ןֹופ לייט ןט

 -ענמוא ןעגנַאהעגסיױוא טַײצ רעבלעז רעד ןיא ןעוועג ךיוא ןענַײז טרָאד
 -דענּפָא תויתוא עסיורג עקידארומ טימ ,סרעטסואּפ עסיורג עטרעּפמול
 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןלעוו רעטַאעטדזַאיליוװַאּפ ןשידִיו םעניא , זַא ,טקור

 טנעניטנַָאק םענופ טסעג עסיורג ענעדַאלעגנַײא יד ןטערטפיוא ןָאדנַאל

 ןוא טשערַאקוב ןופ א ק ס ע ל ַא פ ַא ר א ע ? רעמירַאב רעד --
 סאנעוב ןופ ב 7 ַא װ ש ַא ט ע י ר נ ע ה ,ענַאדַאמירּפ עטכילַאב יד

 ,"םערַײא

 ערעזדנוא סָאוװ ,לָאמ עטשרע קָאד ,ןנָאז ןעמ ןָאק ,ןעווענ זיא סָאד
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 -םיֹוא ךיז ןבָאה ,?דיימ סנזח ןטימ לננַיי סדיגנ םעד סעקינדנו-ענ עגנוי

 -רַאפ ןבָאה ייז טניז לָאמ עטשרע סָאד ,טָאטש ןייא ןיא עדייב ןפָארטעג

 יד יוװ ,םורַא ךיז ןעקנַאלב ןוא יטשענעלַאה טָאטשטרובעג רעייז ןזָאל

 -תולנ ּפִֶא ןטכיר ןוא טלעוו רעסיורג רעד רעביא ןרעטש עקידנעשזדנַאלב

 ,רעטַאעט

 ַײרד לטיּפָאק

 העש רעטוג א ןיא טשינ

 ,ןַאמצלָאה עּפורט ענדנודענ רעזדנוא זיא העש ןרעטונ 8 ןיא טשינ

 םעד ןופ רָאטקעהיד רעד ,ןָאדנַאל ןייק ןרָאפעגנַײרַא ,ּפמָאק טע בלַאװש

 רע יװ ךַײלג ,טליפעג ךיז טָאה ,ןַאמצלַאה דרַאנרעב ,רעטַאעט ןקיזָאד

 ןקידוז ַא ןיא רעדָא ,בורג ערעטצניפ א ןיא סעּפע ןלַאפעגנַײרַא טלָאװ

 ךיז טָאה ץלַא ,ןכירקוצסיורַא גנירג ױזַא טשינ זיא'ס ןענַאװ ןופ ,לסעק
 ןעזעגסיוא םיא טָאה ץלַא .רעטצניפ ןוא טסיוו ,?קנוט ןעזענסיוא םיא
 םיא ַאב ןבָאה ןושל רעייז טימ ןשטנעמ יד ,טרעּפמולעגמוא חנושמ ,דליוו

 ןבָאה ַאהדה ןטימ למופ ןטימ שער רעד .ענושמ-ןייר ןופ טַאהעג םינּפ ַא

 -מוא ןַא ןפרָאװעג טָאה דע ןוא ,ּפָאק םעד טעילעימשטירּפ ןצנַאנניא םיא

 רעד טימ למיה ןטנייוורַאפ םענרומכ ןטימ טָאטש רעקידלמוט רעד ףפַא ןח

 ,ןגָאז ןַאק עמ ,ןרָאװעג תאמנ םיא ןיִא סָאװ ,ענידמ רעשילננע רעצנַאג
 רעה ףֵא סופ ַא טלעטשעגקעװַא טָאה רע סָאװ ,טונימ רעטשרע רעד ןופ
 -חיר םעד זָאנ ןַײז טימ טקעמשעגנַא טָאה רע זיב ,עירָאטירעט רעשילננע

 .לּפעשטַײװ םענדורב םענופ חוחינ

 ַא ןפָארטעג ייז ןבָאה גָאטַאב ןטימ ןיא ןָאדנַאל ןיא ןרָאפעגנַײרַא

 ןעוועג ןיא טנעה יד טימ שממ .םירצמ ןיא יוװ ,שינרעטצניפ עקידארומ

 יז טָאה טָאנ סָאװ יד-אל ,טָאטש עקיזָאד יד .תוכשח סָאד ןּפַאטוצנָא

 טַײז ןַײז ןופ ,ןַאמצלָאה יז טָאה ,ןוז יד ריא ַאב ןעמונענוצ ,ןטלַאשראפ

 -עג ריא טָאה רע ,ןַײרַא רעסַאװ ןיא ןלַאפ רָאנ לָאז'ס -- ןטלָאשעגנַא
 ןוא ןעננילשנַײא יז לָאז םי רעד :ענַײה ךירנַײה לָאמַא יו ,טעוועשטניוו

 ןרעוו לָאז'ס :לטיינק ַא טניילעגוצ ךָאנ טָאה ןוא --- ןעַײּפשסױרַא קירוצ

 ,ןרָאװעג לָאמַא זיא בַײװ סטול ןופ יוװ ,ץלַאז קיטש ַא ריא ןופ

 רעייז-רעייז ןָאדנָאל ןיא טליפענ ךיז טָאה ןַאמצלַאה רעזדנוא .,ןיינ

 ,יטשענעלַאה ןיא ,טכבַאדעג טנַײה טשינ ,לָאמַא יוװ רענרע ךס ַא ,ענדוקסַאּפ

 ,טגיילענפיוא טשינ ןוא ןנַארטעצ יוזַא ןעוװענ רע זיא טסיזמוא טשינ
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 רעהַא ןרָאפוצרעבירַא עינַאּפמָאק רעד טימ ךיז ןבילקעג ךָאנ טָאה רע תעב

 ,ץיווָאנרעשט ןופ

 ןרָאפעגסױרַא .תורצ ףַא ןעוװועג ןיוש ןיא שינעגעגַאב עטשרע סָאד

 ,ןיױשרַאּפ 6 סעּפע ךָאנ טימ רעדורב סכבלַאװש ןיא עּפורט רעד ןנעקַא

 םַאב ןפורעגנָא ,טסענ יד רַאפ טלעטשעגרָאפ םיא טָאה בלַאװש ?סינ סָאװ

 ןַא ,שידִיי ףַא ייז וצ ןבענעג נָאז ַא ןוא "םניקשטעה רעטסימ, ןעמָאנ

 -ַאב רעד רע זיא ךָאד ,טסירק ַא ןיא רע שטָאכ ןוא .טסירק ַא ןיא סָאד

 ווַאּפ רענַאדנַאל ןשידִיי ןסיורג םעד ןופ רעשזדענעמ רעד ןוא סָאבעל

 טָאה רעשזדענעמ-רעטַאעט ןוא סָאבעלַאב רעקיזָאד רעד ,רעטַאעט-ןַאיל

 םיא געמ סָאװ ,שטנעמ א יוװ ,רעכינ ןניוא סנַאמצלָאה ןיא ןעזעגסיוא

 -ַאעט ןיא ןפיוקראפ וצ רעסַאװזַײא לעדָא ןצנַארַאמ ןנָארטמורַא ןייטשנַא

 יצלָאה דיז טָאה --- ץעגייש רענַאלוב ַא סעּפע, :ןטקַארטנַא יד ןשיווצ דעט

 -ענּפָא ןַא טימ עקשטיה ענעריושעגרעטנוא ןַא טימ -- ,טכַארטעג ןַאמ

 ... םינּפ עטַאוװעּפורטס טלייש

 ענדָאמט ַא ןיא ,רעשזדשנעמ רעקיזָאד רעד ,ןעוועג רע ןיא ןָאטעגנָא

 -רעטנוא עקידלטסעק ,טיינענ סָאמ ןַײז ףֵא טשינ ,עילַאט רעד ןיא לקער

 טימ ריש עקידנצנַאלג ףַא ,לָאמש ןטנוא ,טיירב ןביוא ,ןזיוה ענעניובעג

 ַא טקעטשעגסיױורַא םיא טָאה זדלַאה ןלָאמש-ןמיור םענופ ,ןסַאצּפָא עכיוה
 -נַאילירב יד טשינ ,סּפינש רעקיטרַאפיורג רעד טשינ סָאװ ,ּפָאנק רעפרַאש

 וד םיא ןלעטשרָאפ ןפַא ,ןריקסַאמרַאפ טנַאקעג סָאד ןבָאה ?דָאנ ענעט

 ןגיוצענסיוא סניקשטעה רעטסימ רעקיזָאד רעד טָאה ,טסעג ענעמוקעגנָא

 ןבענעג גָאז 8 קירעפעלש ןוא ןייצ ענעדלָאנ ַײרד ןזיוװַאב ,רענניפ ייווצ

 -ענסיוא ךיז רע טָאה םעדסָאנ ."טַײר-לָא, ;טרָאװ ןייא זַא טשינ רעמ

 םיא לָאז עמ ,טריפעגנַײא זיא סָאװ ,קלח ןטימ הליחמ טסעג יד וצ טיידד

 םוצ -- ןוא ,רענניפ ןייא טימ ןבעגנעג קנּוװ ַא ןצעמע ,ןטניח ןופ ןטלַאה

 -וצ קיטרַאסיורג זיא -- עּפורט רעצנַאג רעזדנוא ןופ ןרעדננוװַאב ןסיודג

 "רעשזדענעמ ,, ךיז טפור סָאװ ,ןױשרַאּפ רעד .,ל?יבָאמַאטיױוא ןַא ןרָאפעג

 ליבָאמַאטיױא ןיא ןעננורּפשעגנַײרַא זיא ,סניקשטעה רעטסימ טסייה ןוא

 רענַאדנַאל ןרעוװש ,ןעיורג ןטכידעג םעניא ןרָאװעג ןדנוװשרַאפ ןיא ןוא

 .לּפענ

 -וש סנַאמצלָאה ןופ רעדורב רעד ןעזעגסיוא טָאה שרעדנַא ץנַאג

 -רַאֿפ םענופ רעטיירב ךס ַא ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .בלאווש ?סינ ,ףת

 יו ,ןעזענסיוא ַאי טָאה רע ,סניקשטעה רעטסימ ,סָאבעלַאב םענעדנּווװוש

 ץנַאנ רָאנ ,רעטַאעט רענַאדנַאל סָאד רָאנ טשינ סָאװ ,סָאבעלַאב-טָאמש ַא

 .םיא וצ טרעהעג םורָא ןוא םורא הביבס דעד טימ ןָאדנַאל

 יז ,דיוה יױזַא לָאמ ייווצ רע זיא ,סַאפ א יװ ױזַא ,קיד ןוא טיירב

 א טימ ,ןייצ יד ןיא רַאניצ ַא טימ קידנעטש ,רעטלָאגעג א ,רעדורב ןַײז
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 ךַײא טימ ןוא ךיז טימ רענעדירפוצ ַא ,טַײז רעד ףַא לשוילעּפַאק ןיילק

 -ָאקעג ,לוק ַא ףֵא ךיוה קידנכַאל ,רע טָאה ,טלעוו רעצנַאנ רעד טימ ןוא
 טשינ ,םיא וצ ןעמוקעג ןטלַָאװ ייז יו ךַײלג ,טסעג יד טימ טעװעדנַאמ

 ,ןַײרַא רעטַאעט ןיא

 טשינ ,ןשוק ןקיצנייא ןדעי טימ טּפַאכעגמורַא ךיז רע טָאה ?כ-םדוק

 -ַאב ןעוועג ןעמעלַא ייז טימ טלָאוו רע יו טקנוּפ ,םענייק טזָאלענכרוד

 יד טימ רע טָאה םעדכָאנ .ןַא ןעוו ןופ עדוי-ימ טעדנַײרּפַאב ןוא טנַאק

 ןייֵלַא ןוא ןָאנַאװ ןופ ךעלקעּפ עלַא הליחמ טּפַאכענּפָארַא םידי ענענייא

 .טסענ יד טימ ןעװעדנַאמָאק ןעמונעג ןוא "שזדירעק, ַא ןעגנודענ

 .ןָאנביױא ,ַאד טָא ןָאקסעלַאפַאר טימ קעװַא ךיז ץעז ,קַאזיא ,וד ---

 ןַײד טימ ךיא ןוא ,ָאזיױזַא טא ,טימ רעד ןיא ןַײרַא שטעווק ןעטעירנעה

 ,ןנעקַא ןקַאהנַײרַא דיז רימ ןלעוו ףתוש

 -ַאד סנַאמצלאה ףַא טניילעגפיורַא ךעלטנַײרפ רע טָאה השעמ-תעב

 רעזדנוא .טנַאה עקיכעּפ ַא ,עקידכעלַײק עבָארג ַא עציילּפ עקיציּפש ער

 רעדורב סףתוש ןַײז ףַא גיוא ןייא טימ קוק ַא ּפַאכעג טָאה רָאטקערידי

 ַא ?סיב ַא; :טנַאה סרעדורב ספתוש ןַײז ףַא --- גיוא ןרעדנַא ןטימ ןוא

 --- ...טכַאנרַאפ קיטשרענָאד ןקיטנַײה ןרַאדּפֶא טגעמעגנ םיא טלָאוװ יז !די

 ,רעהַא ןצעז ךיז רע טסייה םעד ?רידנַאמָאק ַא רַאפ ָאד רימ רע ןיא סָאװ

 ןיב ּוװ ןוא ?ןטימ ןיא ןשטעװקנַײרַא ןעמעירנעה ןוא ,ןיהַא -- םעד

 עכל זַא טנַײפ בָאה ךיא ןַא ,םענַײמ ףתוש םעד ןגָאז לע ךיא ,,,?ךיא

 סעּפע רעדייא ךָאנ ,הליחתכל ,ריטלזיוו םעד טָא ,םיא ףרַאד עמ .,..ןכַאז

 ףרַאדַאב רחא-רבד ַא .,,ץרא-ךרד ןסיוו לָאז רע ,?נילפ יד ןקַאהּפָא ,סָאװ

 ...!קסיּפ ןרעביא ךַײלנ ןבעג ןעמ

 -נָא רָאנ .ןנָאז וצ םיא ןַאמצלָאה רעזדנוא טכַארטעג ךיז טָאה ױזַא

 :ףתוש ןַײז וצ ןָא ךדיז רע טפור ,ם ד טָאטש

 -סיוא ןזיא ערה:-ןיע ןייק ,רענַײד "יחא, רעד ?לקיציא ,וטסרעה ---

 ,טיירב רעד ןיא ןוא ננעל רעד ןיא ןסקַאװעג

 טפַאשביל טימ רעדורב ןפַא טקוק ,ףתוש רעד םיא טרעפטנע ףיורעד

 ןוא ,לנוק רעטעפ ַא יו ,םיא טצנַאלג םינּפ סָאד ןוא תולדנ טימ ןוא

 | :טציווש

 -ךָאנ, ַאזַא ןעמעלַא זדנוא ַאב ,עכּפ ?וטסגנָאז --- ןסקַאוװעגסיוא ---
 ... על

 נו, :ךיז טכַארט ןוא ןַאמצלָאה טכַאמ -- !ןיוש ןעמ טעז סָאד ---

 ...?ערעילָאכ רעסיורג רעד תעשב עֶלַא ןעוועג ריא טנעז
 -נוא "שזדירעק , רעד טּפַאכענרעטנוא טָאה ,דמלמ םעד חור רעד יו

 -יור יד רעביא ןגיוב ןסיוא לַײּפ ןנָארטעג ןוא טסעג ענעמוקעגנָא ערעזד

 -צלָאה רָאטקעריד רעזדנוא ,טָאטש רעקידנשיור רעד ןופ ןסַאג עקידנש
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 טימ ָאטשינ ,גנע םיא זיא'ס זַא ,טַײצ עצנַאג יד טליפעג ךיז טָאה ןַאמ

 טָאה יױזַא --- ?סקַא-רעסַאוװ, ןקיזָאד םעד ןבענ םעטָא םעד ןּפַאכ וצ סָאװ

 וצ טרעהענפיוא טשינ טָאה סָאו ,רעדורב ספתוש ןַײז ןסייהעג םיא ַאב

 ןטכער ןפַא ןעמוקעג ןיוש ןענַײז ייז ןעוו ,רעטעּפש ךיוא ןעװעדנַאמַאק
 עֶלַא ןעמונעגרעטנורַא בלַאוװש ל?סינ ייז טָאה טרָאד ,לּפעשטַײװ ןיא ,ץַאלּפ

 ןקיצנייא ןדעי ןוא ,ןנַארטענּפָארא טנעה יד ףַא טעמכ ,ןַײװקיצנייא ,ןעמ

 -עֶג ןענַאמצלָאה טָאה סָאװ ,?רעטכעלעג ַא טימ ןוא ?ַאילּפָאה, ַא טימ

 ,ןצרַאה םַאב טעיליּפ

 רעטשרע סנַאמצלָאה ןעוװועג ןיא העש רעטונג ַא ןיא טשינ ,ןיינ

 ןפַא ָאד זַא ,ץרַאה סָאה טנַאזעג םיא טָאה סעּפע ,ןָאדנַאל ןיא רָאפנַײרַא

 ןַײז ןייגרעטנוא ףרַאדװ ,?מיה ןעיורג רענַאדנַאל םענופ טנַאזירַאה ןננע

 ןַײז ..טנַײשעג ןוא טכַײלעג לעה יױזַא רעהַא זיב םיא טָאה סָאװ ,ןרעטש

 -עד ןופ ּפָאק ןפַא ,לָאמעלַא יוװ ,טזָאלעגסיוא רע טָאה ץרַאה העטיב ץנַאנ

 רעטסעווש רעקידלושמוא רעה ףַא ןוא ,דעבענ ,הכרב-הרש ,עמַאמ רעטלַא

 -ענ ןוא טצימשעג ,סעסירטקַא ןוא ןרָאיטקַא יד ףַא רָאג רעדָא ,עקטַאלז

 ,תוללק עכלעזַא טימ ןטלָאשעג ןוא ךיז טרעזייבעג ,טגירקעג ,ךיז ןפרַאװ

 ןבָאה לָאז רע ןעוו ,ייז ןופ ןלעטשפיונוצ טנַאקעג טלָאװ ןַאמצלָאה סָאװ

 .תיב-ףלַא ןכָאנ ךוב ןצנַאנ ַא ,ןבַײרש ןענַאק ןוא טַײצ

 ריפ לטיּפַאק

 ֿבלַאװש לסינ - רעדורב רעטוג ַא

 םענייא ;קילנ ןייא טעמכ ןבָאה שטנעמ ַא ,לידבהל ,ןוא ?כאמ ַא

 -ענ טשינ טָאה בלַאװש לסינ ?פיוו ףַא ,טשינ --- ןרעדנַא םעד ,טלעפעג

 ביוא ,ליפיוזַא ףַא ,ןניוא יד ןיא ןַאמצלַאה רָאטקעריד םַאב ןח ןייק טָאה

 -סיוא ןוא ,ןעמונעגסיוא אקווד ןָאקסעלַאפַאר ַאב רע טָאה ,ךדָאנ רעמ טשינ

 ,עכעליירפ א זיִאְּו רע סָאװ ,ןייֵלַא טימרעד ןיוש םיא ַאב רע טָאה ןעמונעג

 ןוא ,ןכַאל ןייא ןיא ןוא ןדייר ןייא ןיא טלַאה ןוא ,המשנ עקידעבעל ַא

 ןעמעלַא טימ ןיא ןוא עציילּפ ןיא שטַאּפ ַא טימ ,לוק א ףֵא ךיוח אקווד

 .ףוס ַא ןוא ,רעדורב רעטונ ַא --- ,טרָאװ ןייא טימ ,וד ףַא

 עקידעבעל עכעליירפ ביל ןָא דימת ןופ טָאה דלעה רעגנוי רעזדנוא

 -ענ ,יטשענעלַאה ןיא ןעוועג ךַאנ ןיא רע תעב ,ןיילַא ןַאמצלָאה ,תומשנ

 רימ יו ,ןעוועג ךיוא זיא ,"ךַאמצַאה, ןסייהעג ןוא ןקַאּפושטש ַאב טניד

 -ציא רָאנ רע זיא סָאד .האירב עקידעבעל ַא ,עכעליירפ ַא ,םיא ןעקנעדעג
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 -עג לָאמַאטימ ,עּפורט רענענייא ןַא ןופ רָאטקעריד א זיא רע טניז ,רעט

 ,ןקיצנייא ןדעי דשוח קר זיא ןוא הרוחש-הרמדלעב ַא ,םירוסי-לעב ַא ןרָאװ

 םיא ליוװ עמ ,(ןָאקסעלַאפַאר ףַא) "טָאי , ןַײז ףַא ןייצ יד טפרַאש עמ זַא

 .ןכַאמ רעלקילגמוא

 -חרמ ןַײז טימ םירוסי ענַײז ןענַײז ,ןָאדנָאל ןקידלמוט םעד ןיא ,ָאד

 טַאהעג טָאה רע ןוא .רעסערג ךָאנ ןרָאװעג ןַײז דשוח ןַײז טימ חרוחש

 -ַאפַאר ַאב .ןעזסױרַא ןכיגניא סָאד ןלעוו רימ יוו ,תוביס עסיוועג וצרעד

 יו ,ןריוועגנָא רעמ ךס ַא טימרעד ןַאמצלָאה טָאה ןגיוא יד ןיא ןָאקסעל

 ספתוש ןַײז ןטלָאשעגנ ןוא טכַאלענּפָא טָאה ןַאמצלָאה רעמ סָאװ .ןענווועג

 סיעכהל ּףַא ,ןוא ןניוצעג םיא וצ ָאקסעלַאפַאר טָאה רעמ ץלַא ,רעדורב

 ,רעדורב רעטונג ַא אקווד בלַאװש ?סינ טימ ןרָאװעג ,ןענַאמצלָאה

 רעטשרע רעד ןופ ןרָאװעג ןלעפענ שפנ סָאד טָא ןיא ןָאקסעלַאפַאר

 רעד טימ וליפַא ןוא סעקמעטסָאּפ ןֹוא תועונת ענַײז עלַא טימ טונימ

 ,ןרעדנַא ןרַאפ טרָאװ ןייא רע טּפַאכ ,טדעד רע זַא ,בלַאװש לסינ ,ךַארּפש

 -יילק ןייק טשינ רע זיא עבטב תמחמ ןוא ,םיא טייטשרַאפ עמ סָאװ םיוק

 ןפנעגַא בֹור סָאד ןוא ,טפַאשלעזענ ַא ןופ טנעגַא ןַא זיא רע) רענגיל רענ

 ןכ-לע ,(סרענגיל עסיורג ןַײז לחומ לָאמ טרעדנוה רימ ייז ןלָאז ,ןענַײז

 טעז ריא יו :ןשינערעװש ענדָאמ טימ ךיז ןרעווש ןייא ןיא רע טלַאה

 "!סטונ סנעמעֶלַא ןבָאה ױזַא לָאז ךיא, ;רעדָא '!ןקידנעמיווש ַא ךימ

 "!שיט ןטימ ןגיַאורעד ךיז ריא טלָאז ,ןניפ ַא נָאז ךיא ביוא, ;רעדָא

 ןייא ןיא ,ךיג ױזַא סיודַא ייז טנַאז רע סָאװ ,תועובש עכלעזַא המודנכו

 ריא סָאװ ,סָאד ?כש ןטימ ןּפַאכ טשינ טַײצ ןייק טָאה ריא זַא ,םעטָא

 .רעיוא ןטימ טשינ טרעהרעד

 ןזַײװַאב ןעמונעגרעטנוא בלַאװש ?סינ ךיז טָאה טַײצ עטשרע יד

 -סיוא םיא טגָאזעגוצ טָאה רע ,ןַאדנַאל טסייה סָאװ ,דלעה ןגנוי רעזדנוא
 .נָאט ןייא ןיא טָאטש עצנַאג יד ןריפ

 .אמזונ ַא ?סיב ַא ןיא נָאט ןייא ןיא ןָאדנַאֿל ץנַאג ןקוקסיוא ,תמאו

 רעד ?ןגרָאמרעביא ןוא ?=שינ נָאט ןייק ןעד ןזיא ןגרָאמ ?סָאװ זיא ,ונ

 ןוא ,קינייוװסיוא ףַא ןָאדנַאל טָאטש יד ןעק בלַאװש ?סינ סָאװ ,זיא רקיע
 ליומ סָאד .קיטעמוא טשינ ןזיא ,טרָאפ עמ רעדָא ,טיינ עמ זַא םיא טימ

 ,זיוה ןדעי ףַא טעמכ ,סָאנ רעדעי ףַא ,םוטעמוא ,וצ טשינ םיא ךיז טכַאמ

 ,לַאדנַאקס ַא רעדָא עטכישענ ַא ,עירָאטסיה ַא ןלייצרעד וצ ךַײא רע טָאה

 ךָאנ ,לַאדנַאקס ַא רעדָא עטכישעג ַא ,עירָאטסיה ַא םתס רָאנ טשינ ןוא

 יד ןיא םיא רַאפ אקווד ןפַארײעג ךיז טָאה סָאװ ,השעמ עתמא ןַא עקַאט

 -וװש ַא םיא טעז ריא יוו, ,ןייֵלַא םיא טימ עקַאט לָאמטּפָא ןוא ןניוא

 ."סטונ סנעמעלַא ןבָאה יוזַא לָאז רע ןוא ,ןקידנעמ
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 :ךַײא רע טריזיטַאנּפיה ,סעּפע ךַײא טלייצרעה רע ןזַא ,בלאווש ?סינ

 טקוק ,ץַאל ַא ַאב ןַא ךַײא טמענ רע רעדָא ,טנַאה ַא ַאב ךַײא טלַאה רע
 -ניפ יד טימ ןַײרַא ךַײא טצעז ןוא ןַײרַא ןניוא יד ןיא ףיט ןַײרַא ךַײא

 טימ ,דרעלעקערב עֶלַא טימ עטכישעג ַא ענַײז ןַײרַא ןצרַאה ןיא ךַײלג רעג

 ,םעקוועשטיּפ עֶלַא

 ןיא טנגענַאב ןטלמונא ךיז טָאה רע :;סנייש ַא טרעה ,לשמל ,טָא

 ,ךרָאל ַא טשינ ריש ,ןַאמ ןסיורג ַא רעייז םענייא טימ "קרַאּפ-דייה;

 ַא רַאפ טרָאו א .יֹוזַא םענעי רע .יױזַא םיא רענעי .טלטרעוועצ סעּפע

 "עג טשינ ןיא השעמ עצנַאג יד זַא ,רעכיז טנעז ריא שטָאכ ןוא .,,,טרָאװ

 ןוא קרַאטש ױזַא ךיז טציה בלַאװש לסינ רָאנ ,ןגיולפעג טשינ ,ןניוטש

 וצ ןֵא ריא טבייה קידנליו טשינ זַא ,קַאמשענ ױזַא השעמ-תעב טכַאל

 רשפא -- רָאי רעצרַאװש רעד םיא סייוו, ;ןצרַאה ןיא ךיז אב ןטכַארט

 ,...?תמא ןַא סָאד זיא

 -עג ,טעדנַײרּפַאב דלעה רעגנוי רעזדנוא סע ךיז טָאה ?גיופ םעד טימ

 ,טּפיוהרעביא ,ןוא רעכעלזַײמ עֶלַא םיא טימ ןזעוועגסיוא ,תחא-שפנ ןרָאװ

 טאהעג ייז ןבָאה טַײצ ,ןטרעצנַאק ןוא רעזַײה-ערעּפָא ,סרעטַאעט עלַא ןיא

 -מָאק טע בלַאװש ,ןַאמצלַאה , עּפורט עקילָארײסַאג יד לַײװ ,גונעגרעביא

 א טשינ רעמ רעטַאעט-ןָאיליװַאּפ םעניא טקיטפעשַאב ןעוועג ןזיא ?עינַאּפ

 .ךָאװ רעד ןיא לָאמ ייווצ

 -נָאל ןיא טנַײרפ ןטוג םעַײנ ןַײז טימ טליפעג ךיז טָאה ַאקסעלַאפַאר
 לסינ ןעוו ,רעסעב רָאנ טליפעג ךיז טלָאװ רע ,רעסַאװ ןיא שיפ ַא יוװ ,ןָאד
 רעטסעווש יד ךיוא ןעמענוצטימ עעדיא ןייק ןלַאפנַײרַא טשינ לָאז בלַאװש

 ןַײז ןַא ,טלָאװעג טָאה ?סינ .בלַאװש אטעירנעה ענָארַאמירּפ יד ענַײז
 "ןעמוק ץונוצ ריא טעוװ סע ,השקשינ, .קיזומ ןרעה ךיוא לָאז ?רעטסעווש

 רעד טָאה םיא .שרעדנַא סעּפע רע טָאה טניימעג ןוא ,טגָאזעג רע טָאה --
 םעד ףרַאדַאב עמ זַא ,ןבענענרעביא ךָאנ נָאט ןטשרע םעד קַאזיא רעדורב

 טעװ טשינַא ,ןעטעירנעה רַאפ ,רעטסעווש רעייז רַאפ ןרעַײלשרַאפ ?טַאי,

 (ןַאמצלָאה ףתֹוש םעד -- רע טניימ סָאד) ןַאה רעווילשידַאי רעד םיא
 ...לרעטסעווש ןַײז רַאפ ןסנקרַאפ

 לסינ ךיז טָאה -- ?סערנַא םענירג םעד טָא רַאפ ?ןעמעוו רַאפ ---

 ,רעמיצ ןרעביא סיפ עטיירב ןלעטש ןעמונעג ןוא טּפַאכענפיױא בלַאוװש

 םיא וצ טכַאמ -- !עלעּפע ןַא ?וטסגָאז -- סערנא רענירג ַא --

 .םינּפ ןטיור סָאד םיא ףַא קעװַא טלעטש ןוא בלַאװש קַאזיא

 טרעה ןוא ?לסינ רעדורב רעה םיא טרעפטנע -- !ַײּפש ןוא ַײק ---

 .טירט עטיירב ענַײז טימ קירוצ ןוא ןיח ןענַאּפשוצמורַא ףיוא טשינ

 א סעּפע ךיז טעברַא -- ןעז טנַאקעג ןעמ טָאה -- ּפָאק סלסינ ןיא
 .עיצַאניבמָאק א ,ןַאלּפ רעקיטכיוו
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 ףניפ לטיּפַאק

 סעיצַאניבמַאק טימ שטנעמ ַא

 -?םיֹוה ןַײז ןיא ,סעיצַאניבמָאק טימ שטנעמ ַא ןיא בלַאװש ?סינ

 ןָאק ןײלַא םעד ןופ רָאנ ,טנענגַא סלַא וליפַא ךיז רע טנכער עיסעפָארּפ
 -מָאק ןוא ,ןריניבמָאק ןעמ זומ ,ןכַאמ טשינ ןבעל ןייק ןָאדנַאל ןיא ןעמ

 רעד ןוא .ךיז טזָאל סע סָאװ ,גנידצלַא בלַאװש ?לסינ טריניבמָאק ןריניב

 רעטניה חבש ַא ןבענ רַאטַאניבמָאק ןקיזָאד םעד לָאז עמ ,טרעדָאפ תמא

 הנושמ ךיז טכַאד ,תליחת סיוא ןזַײוו סעיצַאניבמָאק ענַײז זַא ,ןניוא יד

 ךַײלג סיוא סָאד טמוק םעדכָאנ רָאנ ,ענושמ ןייר ,טיירדרַאפ םורק ,דליוו
 ךיז טכַאמ רעמָאט ןוא ,ןַײז טשינ רָאנ ןיוש ןָאק רעטַאלג סָאװ ,טַאלג
 ,שטנעמ א יװ רעמ טשינ ךָאד רע זיא -- דַײלנ ױזַא טשינ זיא'ס ,לָאמַא
 ,תועט ַא לָאמַא טָאה שטנעמ ַא ןוא

 ןיוׁש רע טָאה סעיצַאניבמַאק ענַײז טימ זַא ,טלייצרעד ןייֵלַא ?סינ
 קידלוש .,דנעל ןוא קיר ןכַארבעג ,חומ םעד טיירדרַאפ עמריפ ןייא טשינ
 ,ףוס ןזיב ןנלָאפ ןעוועג םיא לָאז עמ -- ןמיס ַא ,.רע טשינ רעבָא זיא

 סָאװ ,רע טנָאז ,זיא ןורסח רעצנַאג רעד ,שרעדנַא ןעוועג גנידצלַא טלָאװ
 ןשטנעמ ,טושּפ ,טשינ םיא טייטשרַאפ עמ לַײװ ,טשינ םיא טגלָאפ עמ
 טשינ טייטשרַאפ רענייק .ןעלזייא ,דרעפ ,ןסקָא ,רע טנָאז ,תומהב ןענַײז
 טסייה סָאװ ,טשינ סייוו רע טנָאז ,רענייק ןוא ,רע יװ ױזַא ,טפעשענ ןייק
 ...עיצַאניבמָאק ַא

 ןיא טסירק ַא וצ ןלַאפנַײרַא לָאז רעטַאעטדןַאיליװַאּפ עשידִיי סָאד

 ,עיצַאניבמָאק א סבלַאװש ?סינ ןעוועג ךיוא זיא סָאד --- ןַײרַא טנעה יד

 עשידִיי עקיצנייא יד ןַא ,לָאמַא עיצַאניבמַאק ןַײז ןעוועג זיא'ס יוװ ױזַא
 ןרעו ןבעגעגסיורַא לָאז ,"'רעירוק רעשידִיי רעד, ןָאדנַאל ןיא גנוטַײצ

 וזַא טא ?לכש רעד זיא סָאװ .ןדִיי ַא ךרוד טשינ ,טסירק ַא ךרוד אקווד

 - ,ןעוועג עקַאט סָאד זיא ױזַא טָא ןוא בלַאװש לסינ טלאוועג טָאה

 -טנַאה א ןופ םינּפ ַא טַאהעג טָאה ?רעירוק רעשידִיי, רעד ,תמא
 -םיױורַא רעד ןוא ,ךיק ןיא רעלעט יד ריא טימ טשיוו עמ סָאװ ,עקרישטש

 טגיילרעד טָאה רע ,ןרָאװעג גרהנו קוזינ ךעבענ ןזיא טסירק רעד רעבעג
 .טנַאמרַאפ טָאה רע ?פיוו ,גנילרעטש טנופ ליפיוזַא טקנוּפ טפעשענ םוצ
 םיא ןיא רעוו רָאנ ,רעמ טגיילרעד רע טלָאװ ,רעמ ןבָאה ןעוועג לָאז רע

 -- ןַאלּפ סבלַאװש ?סינ ןנלָאפ טלאװעג טשינ ,ּפָאק רעשַייונ ַא ?קידלוש

 ןענגנוטַײצ עשילננע יד יוװ ,גָאט ַא לָאמ ייווצ "רעירוק ןשידִיי, םעד ןקורד

 ;רטוחו-לק ַא טימ ןיא אישק יד ,ַײא ,טכַאנרעדפַא ןוא ירפרעדניא ,ןעוט
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 לָאמנייא טַאלב עשירִיי סָאד ןפיוק טשינ ןליוו ןדִיי רענַאחנָאל יד ךָאד חמ

 ןיא ?ןפיוק טשינ יאדווַא גָאט ןיא לָאמ ייווצ ךָאד ייז ןלעוו ,גָאט ןיא

 ,ןפיוק טשרע ןעמ טעוו ,גָאט ןיא לָאמ ייווצ לַײװ טָא ,אברדַא ;ץורית רעד

 ןקורד טַאלב שידְיי ַא רעגייטש ַא ,ןָאק סָאװ ,ןעז ןלעו טעװ עמ םערָאװ

 ?נָאט ןיא לָאמ ייווצ

 וצ ןלַאפעגנַײרַא זיא רעטאעטדןָאיליװַאּפ סָאד ױזַא יו ,עטכישעג יד

 יז ןבינ רימ זַא ,טנַאסערעטניא יױזַא זיא ,ןַײרַא טנעה יד ןיא טסירק ַא

 .ןצרֹוק ןיא רענעייל ערעזדנוא רַאפ רעביא ָאד

 -ביל רעסיורג ַא ,בלַאװש קַאזיא רעדורב ןַײז יוװ ,זיא בלַאוװש ?סינ

 .החּפשמ רעד ןיא ,םינּפא ,ייז אב ןיוש טניל סָאד ,רעטַאעט ןופ רעבָאה

 יו ,תוכייש לקיטש ַא טַאהעג לָאמַא ךיֹוא ןייֵלַא עקַאט רע טָאה וצרעד

 רעטפָא ןַא ןעוועג ןָא דימת ןופ רע זיא רעבירעד .רעטַײוו ןעז ןלעוו רימ
 ןשידִיי ןיא בשות א טעמכ ,רעכוזַאב רעקידנעטש ַא ,ןנָאז ןָאק ןעמ ,טסַאנ

 -וּפ רענָאדנָאל עשידִַיי סָאד סָאװ ,טַײצ רעד ןיא רָאנ ,רעטַאעט-ןָאיליװַאּפ

 -ַאנ עלַא טרעהענוצ ,ףָאש יד יוװ ,רעטַאעט ןיא ןסעזעג ךיז זןיא םוקילב

 ,ןעַײרעגניז עֶלַא טרעהענסיוא ןוא ,לַאנ רעד וצ ןגָאלש סָאװ ,ןטייקשיר

 -רעֶלַא טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ּפָאק סלסינ זיא ,ןשלח ייז ןֹופ ןָאק עמ סָאװ
 לָאז -- ,טכַארטעג ךיז טָאה -- ,?שמל ,סָאװרַאפ, .סעיצַאניבמַאק ייֵל
 ,רעטַאעט שידָיי טכער ַא ןבָאה טשינ םוקילבוּפ עשידִיי רענָאדנַאל סָאד
 -ַארד רַאֿפ ;סרעטַאעט ַײרד עצנַאג עקַאט רָאנ ,רעטַאעט ןייא טשינ ןוא

 -ַאב ערעּפָא רעטסנרע רַאפ ןוא רעדנוזַאב סעטערעּפָא רַאט ,רעדנוזַאב עמ

 !טלעוו יד ןעמעננַײא ךָאד ןעמ ןָאק סרעטַאעט ַײרד עכלעזַא טימ ?רעדנוז
 -סירַא רעשידִיי רעד ןעמוק וצ ןײטשנָא ןיוש טעוװ רעטַאעט  ַאזַא ןיא

 זיֹוה ןייש א -- רקיע רעד ,ךיוא ןיילַא דלישטָאר ןוא ,ךיוא עיטַארקַאט
 סָאד יו ,סרע:עש ןייק טשינ ןעמ ףרַאד זיוה ַא זיא ,ןטסיטרַא עטכער ןוא

 ןוא .ןדע-ךג ַא סָאד טרעוו -- ןשירפרעביא ?סיב ַא .רעטַאעט-ןַאיליװַאּפ
 קיצניו ?עקירעמַא זןיא יו ןוא !ןטסיטרַא טימ הנאד ַא ?ןטסיטרַא
 טשינ ןעגנערבּפָארַא ןעמ ןָאק טלעג רַאפ ?עקירעמַא ןיא ןַארַאפ "סרַאטס,
 ןוא .זירַאּפ ןופ דרַאנרעב ארַאס וליפַא רָאנ ,קרָאידרינ ןופ ןרעלדָא רָאנ

 ןענַײז סָאװ ,סרעּפַאלק יד טימ ןיגַאב לַײװרעד ךיז ןעמ טעוװ טיונ רַאפ
 ןופ ענַאדַאמירּפ יד ,?רעטסעוװש ןַײז וצ ןצלעמשוצ ,ןָאדנַאל ןיא ָאד
 ןגנויי םעד טימ ,"ּפמָאק טע בלַאװש ,ןַאמצלָאה , עּפורט סרעדורב ןַײז

 םיא טימ טננילק םע סָאוו ,טשערַאקוב ןופ ַאקסעלַאפַאר ַאעל טסיטרַא

 .טלעוו יד טציא

 ןטלַאהעג ןבָאה רעדירב ייווצ יד ןעוו ,טַײצ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 -טסַאנ ףֵא ןָאדנַאל ןייק ןעמוק ןגעוװו ריז ןבַײרשרעביא ןטכער ןיא עמַאפ
 ענַײז עֶלַא טעמכ ןבענענפיוא בלַאװש ?סינ טָאה טַײצ רענעי ןיא ,ןלָאד
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 -ַאעט ַײרד ענַײז טימ רָאנ ןצנַאנניא ןבענענּפָא ךיז טָאה ןוא ןטפעשעגנ
 וירב ,רעדורב ןַײז וצ ךַײרטסע ןייק ווירב ןגיולפענ ןענַײז סע .סרעט

 -עוב ןוא גרובסענַאהַאי ןליפא ןוא ,דנַאלסור ןייק ווירב ,עקירעמַא ןייק

 טזָאלעגכרוד טשינ טָאה רע .ןסעגרַאפ טשינ ךיוא רע טָאה סערַײא-סָאנ

 ןופ ןוא ,טייהטמיראב עשידִיי ַא רעדַָא רעטַאעט שידָיי א ץענרע גוװ

 .ןדירפוצ ןַײז ייז טימ ןַאק עמ סָאװ ,תועידי ןעמוקעג ןענַײז םוטעמוא

 -וצכרוד ןבילבעג םיא ןיא ךַאז ןייא ,ךרד ַא ףַא ןטינשעג ךיז טָאה סע

 ..ןטלעג ןעמ טמענ גט :טייקיניילק ַא רָאנ ,ןצעז

 ךיז טלעטש סָאװ ,רעכלעזַא טשינ רָאטַאניבמַָאק רעזדנוא רעבָא זיא

 ןוא ךַײלג טייג סָאװ ,שטנעמ ַא זיא בלַאװש ?סינ .געוו ןבלַאה ןיא ּפִא

 .ךיוא חלצומ רעסיורג א ךָאנ רע זיא וצרעד ןוא ןבַײלקרעביא טנַײפ טָאה

 ,סַייש ַא ןרעה ריא טעװ טָא

 ססעז לטיּפַאפ

 קילג ןבָאה ףרַאדַאב עמ

 "נָאל ןיא סיוא ךיז טיג סע יװ ,גָאט-?ּפענ םענרומכ ַא ןיא ,לָאמנייא

 ערעטצניפ ַײרד יד ןיא םירצמ יו ,סיוא טעז טָאטש עצנַאנ יד ןעוו ,ןַאד

 נָאט ןלעה ןטימ ןיא סנרעטמַאל ענעדנוצעגנָא יד וליפא זַא ױזַא ,געט

 טשינ ךיז ןלָאז סרעייגסופ זַא ,ןטיהרַאפ וצ דנַאטשמיא טשינ ןענַײז

 ?סינ רַאטַאניבמַאק רעלַאינעג רעזדנוא ןיא ,סנרעטש יד טימ ןעקצובעצ

 ןזא סָאװ ,"דעטימיל ,סָארב סניקשטעה, רָאטנַאק ןיא קעװַא בלַאװש

 -ינ ןופ רוטנענַא-טּפיוה ןַײז בלַאוש ?סינ טָאה טרָאד .,ןָאדנַאל יטיס

 .ַארעטעצ טע ,ןליבָאמָאטיוא ,ןדעּפַאסילעוװו ,ןענישַאמ

 עכַײר ייווצ יד וצ טרעהעג "דעטימיל ,סָארב סניקשטעה, זיוה סָאד

 ,רערעטלע רעד ,רענייא עכלעוו ןופ ,סניקשטעה רעדירב ,,רעדנעלגנע

 יד ףֵַא טרעטעלק ,ץייוש רעד ןיא ןבעל ץנַאג ןַײז טעמכ טגנערבראפ

 רעד ןוא ,ןרָאװעג טעגרהעג טשינ ךָאנ זיא ןוא גדעב-ןּפלַא עכיוה עמַאס

 טריפ רעד ,ףױהנַאב םַאב טנגענַאב םיא ןבָאה רימ סָאװ ,רעד ,רערעגניי

 .ןטפעשעג יד

 םַאב ,קסעד ןכיוה ַא ַאב ןייטש בלַאװש ל?סינ םיא טָאה ןפָארטעג

 ןטשרע ןכָאנ דלַאב .טסָאּפ רעד ןֹופ עיצנעדנַאּפכערָאק יד ןקוקרעביא

 -עג עלַא ןנײלקעװַא לָאז רע ,ןטעבעג בלַאװש םיא טָאה ,"גנינראמ טוג,
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 "יב; ַא ןנָארטוצ טכארבעג םיא טָאה רע ;ןרעהסיוא םיא לָאז ןוא ןטפעש

 .קיִלנ ַאזַא ךיז טפערט רָאי טרעדנוה ןביז ןיא לָאמנייא רָאנ סָאװ ,"סענ

 טצעזענקעוװוַא ,טסָאּפ יד טגײלעגקעװַא טָאה סניקשטעה רעננוי רעד

 עטיירב יד טעשטאקראפ ,רעשט ַא ןנעק רעשט ַא טנענַא ןַײז טימ דיז

 -רעוו ןֵא ,טלַאק ןוא ,ךעלכענק ערַאד יד רעביא ףױרַא ןזיוה עקידלטסעק

 רַאפ סָאװ ,ןרעהוצסיוא טיירבעננַא זיא רע זַא ,םיא ןזיוװַאבסױרַא ,רעט

 רָאי טרעדנוה ןביז ןיא לָאמנייא רָאנ סָאװ ,זיא סָאד "סענזיכ, ןימ ַא

 ,קיִלָנ ַאזַא ךיז טפערט

 -רַאפ ךס ַא טימ ,דַארּפש רענייש ַא רעייז טימ ,עדעה רעננַאל ַא ןיא

 רעטַאעט ןשידִיי םענופ ענַאל יד טלַאמענסיוא בלַאװש ל?סינ םיא טָאה ,זב

 רע טָאה םעדכַאנ .טרפב רעטַאעטךןָאיליװַאּפ רענַאדנַאל םענופ ןוא ?לככ

 ,םערעּפָא עטסנרע רַאפ ;סרעטַאעט ַײרד ןופ ןַאלּפ ןצנַאג ַא טניילעצ םיא

 -סיורַא בלַאװש ל?סינ טָאה ַײברעד ,סעמַארד רַאפ ןוא סעטערעּפָא רַאפ

 -ַאעט וצ ךַײש ןענַײז סָאװ ,ןכַאז יד ןיא טייקטינעג ענעטלעז א ןזיווַאכ

 ןצנאנ א טנײלענסױרַא םיא רע טָאה םעדכָאנ .קיזומ ןֹוא טסנוק ,רעט

 רערָאנ רעד ןופ ןטסיטרַא ענעדיישרַאפ ןופ ןשעּפעד ןוא ווי-ב טימ קַאּפ

 -עגרעביא רע טָאה גנידצלַא סָאד .ןטעזַאג ןופ ךעלטינשסיוא ןוא טלעוו

 טָאה ףוס םֹוצ ןוא ,ךַארּפש רעשילננע רעד הַא שידַיי ןופ םיא טצעז

 עמ גנילרעשט טוסט לפיװ ;עץיצַאלוקלַאק עכעלריפסיוא ןַא טכַארבעג רע
 ,געמעגסיורא טעװטװ

 עכעלטע ןיא זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא ןובשח ןרָאלק ןקיזָאד םעד טיול

 -ַאּפ סָאד רָאנ טשינ םוטננייא ןַא רַאפ ןפיוקקעװַא ןעמ ןַאק םורַא רָאי

 ַײרד ךָאנ טימ ,זיוה ַא ךָאנ ַא טימ ,זיוה סָאד טָא רָאנ ,רעטַאעט-ןָאיליװ
 ,ןָאדנַאל יטיס ןיא רעזַײה

 -סימ ןיא ,טדערעג טָאה בלַאוװש ?סינ סָאװ ,טַײצ רעצנַאנ רעד ןיא

 ,לשמל ,תוכייש ַא רַאפ סָאװו ,טכארטענ ץלא ןוא ןסעזענ סניקשטעה רעט

 ?ךערּפשענ רעצנַאנ רעד טָא "דעטימיל ,סָארב ,סניקשטעה , ֹוצ ןבָאה ןָאק

 .ןבָאה טשינ ,ךיז טכַאד ,רעטאעט ַא וצ ןעמ ףרַאדַאב ןענישַאמיינ ןייק
 -ָאמָאטיוא ןַא רשפא ןדַײס .טשינ ךיֹוא -- (ןדעּפיפַאלעװ) ךעלקיסַײב

 ..!?דייר ?יפיֹוזַא ?יבָאמָאטיוא ןייא רעביא זיא ,ליב

 רעטצנעפ ןכרוד טקוקעג טַײצ עצנַאג יד םָאה סניקשטעה רעטסימ

 טּפַאלקענ ןוא ,טשינרַאג ןעזענ טשינ טרָאד טָאה עמ שטָאכ ,סַאנ רעד ףַא

 ,טרַאװענ ץלַא טָאה רע ,ןייצ ענעדלָאג ַײרד יד רעביא רעגניפ ַא טימ דיז

 ,טדערעגנַא ךיז טָאה רענעי זַא ןוא ,ןקידנע לָאמַא טעוו טנענַא רעד זיב

 א ןוא טנענַא םוצ םינּפ ןטימ טיירדענסיוא סניקשטעה רעטסימ ךיז טָאה
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 זיא עשז סָאװ, ;:טדער רענייא יוװ ,ןַײרַא ןניוא יד ןיא םיא ןבעגעגנ קוק

 .. ?הזמ ונל אצויה רעד

 םיא רע טָאה .ןענַאטשרַאפ ,םינּפא ,קוק םעד טָאה בלַאװש ?סינ

 ,ךימ ריא טייטשרַאפ ,ליוװו רע ,ליוו רע סָאװ ,טרעלקרעד ףרַאש ןוא ץרוק

 טָאה השעמ-תעב .עיצַאניבמָאק רעד ףַא ןײגנַײא לָאז ,סניקשטעה ,רע זַא

 קורדנַײא ןַא רַאֿפ סָאװ -- ,םינּפ ןיא טקוקעגנַײרַא בלַאװש ל?סינ םיא

 ?ץיצַאניבמַאק עקיזָאד יד םיא ףַא טכַאמענ םָאה

 -יילוצרעביא ןעוועג טשינ רעבָא ןיא םינּפ ןטלַאק ןקיזָאד םעד ףַא

 ןעוועג טראד ןיא טלַאק ,וליפא תוא ןייא --- ןנַאז טלָאז דיא -- ןענע

 .םי ןטרעווילגרַאפ ןפַא יוװ ,קָיור ןוא ,ןַאלב-טנָאמ ןופ ץיּפש ןפָא יו

 ,ןענַאטשעגפיױא ,ןָאטעג ץפיז ַאזַא טשינ רעמ טָאה סניקשטעה רעטסימ

 ןטיור ןַײז ףַא סָאװ ,ּפָאנק ןרעביא רענניפ ַא טימ ןבענעג ץַארק ַא ךיז

 טנעגַא םעד ןגיוצעגסיוא ,"טַײר-?לָא; :ןבעגעג גָאז ַא קירעפעלש ,זדלַאה

 רעפטנע ןַא ךָאנ ןעמוק ןסייהעג ,טנַאה רעטכער רעד ןופ רענניפ ייווצ

 .ףלעווצ ףַא ?טרעפ ַײרד ןנרַאמ עיצַאניבמַאק רעד ףַא

 ןפרַאד -- ןבענענ טָאה סניקשטעה רעטסימ רעפטנע ןַא רַאפ סָאװ

 טָאה ,בלַאװש ?סינ יו ,חלצומ ַאזַא רָאנ עקַאט .ןנָאז טשינ ןיוש רימ

 .עיצַאניבמַאק עדליוו ַאזַא ןצעזוצכרוד ןטָארעג טנַאסעג

 ןייק טשינ ףרַאדַאב עמ ,רענעייל טנַײרפ ,לכש ןייק טשינ ףרַאדַאב עמ

 .קיִלנ ןבָאה רָאנ ףרַאדַאב עמ -- שינעטנעק

 ןביז לטיּפַאק

 החּפשמ עשילַאקיזומ יד

 ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,ןוח םוצ רימ ןעייג טכַאנרעדפַא טנַײה ---

 .ןָאקסעלַאפַאר וצ ,טנַײרפ ןגנוי םעַײנ ןַײז וצ בלַאװש ?סינ לָאמנייא

 ַא ןבענעג ןַאקסעלַאפַאר סָאד טָאה ,"ןזח, טרָאוװ סָאד טרעהרעד

 ,יבר רעקילָאמַא ןַײז .טרָא םענופ ףיוא בייה ַא ןוא ןצרַאה ןיא סיוטש
 יוד רַאֿפ ןעמוקענ םיצולּפ םיא ןיא ,יטשענעלַאה ןופ ןזח רעד ילארשי

 ןַײז ַאב ןבעגעג גערפ א רע טָאה ץרַאה קידעּפַאלק ַא טימ ןוא ,ןניוא

 :רעדורב ןטוג םעַײנ

 ?ןזח רעסָאוו ---

 -ַאכ רעד טימ ןעוועג זיא סאו ,רעד טָא ,ןזח רעשזדָאל רעד ---
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 טימ ןיא בלַאװש לסינ) .ןסענרַאפ ןיוש טסָאה .רעטַאעט ןיא ערטסַאיל

 ,("ודא ףַא גנַאל ןיוש טנַײרפ ןגנוי םעַײנ ןַײז

 ןזַא ,ךיז טנַאמרעד רע ןוא ,ָאקסעלַאפַאר סיוא טיצ -- ?ַאַאַא -

 בלַאװש לסינ םיא טָאה ,ןטקַא יד ןשיווצ ,רעטַאעטדזָאיליװַאּפ ןיא ןטלמונַא

 ,ןרעיוא יד ןיא טָאװ טימ ןדִיי ןלענ ַא סעּפע ןסילוק יד רעטניה טריפעגוצ

 ןוא ךעלננִיי ,רעדניק ערטסאילַאכ עצנַאג ַא ןעגנַאנעגכַאנ ןיא ןדָיי ןכָאנ

 רָאנ .טשינ רע טקנעדעג -- ןעוװעג ןיא טרָאד רעדניק ?פיוו ,ךעלדיימ

 ,עצרַאװש רעדייא עטיור רעמ טרָאד ןענַײז ןעוועג זַא ,רע טקנעדעג סָאד

 ,ךעלענייא עשימלעש ןוא ךעלמינּפ עקידנכַאֿפ טימ עלַא ןואו

 בלַאװש לסינ םיא טָאה ,ערטסַאילַאכ עקיזָאד יד םיא קידנלעטשרָאפ

 ןָאט ןיא לדניזעג עקיזָאה סָאד טביױלענּפָא -- ןניוא יד ןיא ייז עקַאט ---

 ןרעביא טרָאװ ןייא ,ךדיג ןוא ,ןלַאדנַאקס טימ ,תואמזונ טלייצרעד ,ןַײרַא

 יד רָאנ ,ןיא רענייטש ןַײז יווװ ,ןשינערעוװש טימ ןוא רעַײפ טימ ,ןרעדנַא

 ,םַארַארַאט-רעטַאעט םעניא ,טלָאמעד ןָאקסעלַאפַאר ןענַײז תוישעמ עלַא
 -עג ןיוש זיא ַָאקסעלַאפַאר .,סיױרַא ןרעדנַא םענופ ,ןַײרַא רעיוא ןייא ןיא

 ןוא ,השעמ ַא בלַאװש ל?לסינ טָאה ןשטנעמ ןדעי ףַא זַא ,ןרָאװעג טניווו

 ,לַאדנַאקס יא טימ םיא ַאב ןקידנע ךיז זומ השעמ ַא

 -כָאנ בלַאװש לסינ םיא טָאה ,טיזיוו ַא טימ ןיהַא קידנעייג ,טציא

 ;ןיא סָאד החּפשמ עשילַאקיזומ ענעטלעז ַא רַאפ סָאוװ ,טרזחענרעביא לָאמַא

 ןזח םעד ןטַאט םעד ןופ ,סרעקיזומ ןוא סרענניז רעטיול ןופ ?דניזעג ַא
 וענניז ,רָאי ריפ ןייק טְלַא טשינ ךָאנ ןיא סָאװ ,דניק ןטסנעלק ןזיב

 ,ןטנעמורטסניא עֶלַא ףַא ןליּפש ןוא ייז

 םעדו ַאב !ַאכ-ַאכ ?טנרעלענ ייז טָאה רעצעמע זַא ,רשפא טסניימ ---

 סעמַאמ רעד ןופ סרעקיוומ עקיטרַאפ רעדניק ןריובעג ןרעוו ןזח ןקיזָאד

 !סטוג סנעמעלַא ןבָאה ױזַא לָאז ךיא -- ךיוב

 -סעלַאפַאר טימ ןַײרַא ךיז טּפַאכ ןוא בלַאװש ?סינ סיוא טזָאל ױזַא

 רעוועשרַאו ןוא טיורב ןבעג ךיז טסייה ןוא ,לבלעוועג שידוי ַא ןיא ןַאק

 ןַײרַא טקוק בלַאװש ?סינ ."ךָאנ סעּפע ןוא , סנצלַאזענ ןוא ךעלטשרנוו

 ,ךיז טקעלַאב ןוא ןכַאז ענעצלַאזעג יד ןיא

 -רַאֿפ ָאקסעלַאפַאר םיא טנעהפ -- ?םעצולּפ סָאד ןיא סָאװ וצ ---

 - ,טרעדננווו

 ייז -- .,בלַאװש ?סינ טסנרע ץנאנ םיא וצ טכַאמ --- ,"דוביכ , --
 ייז ןלעוװו בנא ןוא ,ןַײז וצ דבכמ זדנוא סָאו טימ ןבָאה סעּפע ךָאד ןזומ

 שטַײטס ,אכ-ַאכ ,םינצבק ,טַײלעמערַא .ןפַײברעביא סעּפע ךיוא ןיילַא עקַאט

 ןקיזָאד םעניא ,ָאד ייז ןטלָאװ ,ןטלַאהרעטנוא טשינ ייז לָאז עמ !םינצבק

 ןייק ?טייקיניילק א ,רענמוה ןופ ןעננַאנעגכיױוא ,םש"יצרי-םא ,ןָאדנַאל
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 טשינ ,םשה-רורב .,סרענידרַאפ ןוא ,ךס ַא סרעקיּפ '!לדניזעג ַאזַא ,ערהדןיע

 ןזָאל .רעדניק ןענַײז רעדניק יד ןמז-לכ ,לַײװרעד רעבָא זיא'ס .רענייאא

 טימ בוטש יד טָא ןטישנָא ייז ןלעוו ,סיפ יד ףַא ּפַאכ ַא ןבעג רָאנ ךיז ייז

 זיא'ס .טסייג וד יוװ ,עילָאװַאּפ ,..קידנעמיווש ךימ טסעז וד יוװ ,דלָאג

 ןבַײלב הלילח ךָאנ טסנַאק .תוקלקלחו ןוא קישטילג ןוא רעטצניפ ָאד

 ,ןטַאט ַא ןָא

 -עבעווש ַא טבַײר ןוא ,ןָאקסעלַאפַאר וצ בלאווש ?סינ טכַאמ ױזַא

 ןיא ץענרע ּפָארַא קיטכיזרָאפ ךיז ןזָאל עדייב ןוא ,עלעבעווש ַא ךָאנ על

 ןימ א ןיא ןַײרַא ןטערט ןוא ,בורג ַא ןיא טָאלנ רעדַא ,ןַײרַא רעלעק ַא

 ךיק ַא ,ךיז טניפענ ריא וו ,ןפערט וצ רעווש זיא'ס סָאװ ,טנעמַאטרַאּפַא

 ןוא ,גנַאל ןוא טיירב רָאנ ,רעמַאק ןייק טשינ רעמַאק א ,ךיק ןייק טשינ

 ײלרעלַא טימ ןעגנַאהַאב טנעוו יד .םילוח-רוקיב ַא ןיא יװ --- דעלטעב

 -עגסיואפו רעסיורג ַא טייטש בוטש ןטימ ןיא .ןטנעמורטסניא עשילַאקיזומ

 ןביז-סקעז ראי ַא ןופ עלעדיימ ןיילק ַא ןוא ,ןפָא ןַאיּפעטרַאפ רעטניד

 ריפ ןייק טְלַא טשינ ראג זיא יז זַא ,טנָאז בלאװש לסינ) טכַא רשפא ןוא

 -ופ טיצ ןוא טציז ךעלרעה עטיוד טימ (ןָאט בילוצ םיא ריִמָאֿל !אט ---

 סָאװ ,תולוק יד טשינ ,סלַאפנדעי .תולוק עקידארומ טנעמורטסניא םענ

 רע ,ןקז ןקיזָאד םעד ,ןַײז ?חומ רעבָא םיא ףרַאד עמ ,ליווװ דניק סָאד
 ןיוש טלָאװ ןרָאי ענַײז ןיא רערעדנַא ןַא ,טליּפשענּפָא סנַײז ןיוש טָאה

 ,,.םעדיוב ַא ףֵא ץענרע ,טַײװ-טעה טרַאּפשעגנָא גנַאל

 -ןביזיסקעז סָאד קעװַא טפרַאו ,טסענ ענעמוקעגנַײרַא יד ןעזרעד

 ,רָאי ריפ ןייק טלַא טשינ ךָאנ ןיא סָאוװ ,עלעדיימ עקירעי-טכַא רעדָא
 יד ףַא בלַאװש ?סינ וצ זָאל ַא ךיז טוט ןוא ןַאיּפעטרַאֿפ םעד ןקז םעד

 :סיוא ַײרשעג ַא טימ טנעה

 ! !לסינ העטעפ רעד !ןעמוקענ זיא לסינ רעטעפ רעד ---

 ןזַײװַאב ןביֹוהעגנַא ךיז ןבָאה ,ענעצס רעד ףַא רעטַאעט ןיא יו

 ךעלנניי :ןעניױשרַאּפ ריטרעטנוא ןַא ןופ סעּפע ערעדנַא סָאד ךָאנ סנייא

 .עצראווש יו עטיור רעמ רָאנ ,טשינ ןעמ טסייוו --- ?םיוו ,ךעלדיימ ןוא

 יד רעטניה ,ךדיז ַאב ןעזעגנ ייז טָאה ָאקסעלַאפַאר סָאוװ ,עבלעז יד עקַאט

 ךָאנ .דעלעגייא עשימלעש טימ ןוא ךעלמינּפ עקידנכַאל טימ עּלַא ,ןסילוק

 ,רעטיור ַא דִוי ַא ,ןילַא ןזח רעשזמָאל רעד ,רעטָאפ רעד סיורַא טערט ייז

 ענַײז ןופ ןוא -- ַײרד-ייװצ רָאי ַא ךָאנ ,יורנ ןרעוו ַאב ןיוש טלַאה סָאװ

 לָאמַא ןענַײז ייז ןַא ,וליפַא ןמיס ןייק ןבַײלב טשינ טעוװ רַאה עטיור

 ןוא ךַײלנ ןוא טסעפ ץנַאג ךָאנ ךיז רע טלַאה ןנעווטסעדנופ .טיור ןעוועג

 עֶלַא ַאב יװ ,ןרעטיצ טנעה יד ןוא ןצנַאלג ןניוא יד ,רעביוז-קיטכיצ

 ךיוב ןיא סָאװ ,ןגָאז טשינ ףרַאד םינּפ סָאד -- הכמ ַא רָאנ .עקירעגנוה

 ...ךיז טוט
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 ,בלַאװש לסינ טגָאז -- ,ןסַײבוצ סעּפע ןעמענ ךיז ריִמֲאֹל םדוק -

 -עגנוה טיוט ןיב ךיא --- .ךיז טקעלַאב ןוא טנַאה א ןיא טנַאה א טבַײר

 .ןקידנעמיווש א ךימ טעז ריא יוװ ,קיר

 -נסע ןטפיוקעגנַײא ןטימ ךעלקעּפ יד ףיוא רע טדניב ,קידנדער ןואו

 ,טיטעּפַא ןימ ַאזַא טימ טעברַא רעד וצ רעטשרע רעד ךיז טמענ ןוא גרַאװ

 .תינעת ךָאנ םיא אב ןעוועג תמאב טלָאװ סע יװ ךַײלג

 -- +?הנותח רעדמערפ ַא ףַא םינתוחמ יד יוװ ,ריא טציז סָאוװ ---

 רעד רעורפ ףיוא ךיז טבייה .?דניזעג ןשילַאקיזומ ןפַא ךיז רע טַײרשעצ

 ,טנעה עקירעטיצ יד םימ ןוא ןגיוא עקירעגנוה יד טימ ןזח רעשזמָאל

 טשינ ןעמ ןַאק ,טעב רענעי ,ןגעו אצוי ןופ ,ךיז ױזַא טשרמולכ וצ טיינ

 -לעװ ,רעדניק ערטסַאילַאכ עצנַאג 'ד --- םיא ךָאנ ןוא ...בָארג ױזַא ןַײז

 ןעקנַאד ,ייז ַאב ןיא טיטעּפַא רעד זַא ,ןענעקרעד וצ ךַײלג ןיא'ס עכ

 ,רעקידעבעל-רעקידעבעל טרעװ ןַײװכעלסיב .ןקידניזרַאפ וצ טשינ ,טָאנ

 טמענ ַאקסעלַאפַאר רעזדנוא זַא ,קַאמשענ ױזַא קעװַא טייג טעברַא יד ןוא

 ,ןסע םוצ ערה-רצי ַא ןָא ךיוא

 ןשיװצ ַאד טסיב !טשינ ךיד םעש ,ַײק ,דַײנש ,ךערב ,םענ ,ץיז ---

 ןוא ,קשח בלַאװש ?סינ רעטנוא םיא טיג --- ,ענעגייא ושיווצ ,עשימייה

 -עגַײנךעלטנַײרפ עכלעזַא טימ טסיטרַא ןגנוי ןפַא טקוק ערטסַאילַאכ יד

 ןשיוװצ יװ עקַאט ,שימייה ץנַאג ָאד ריז ןליפ ןָא טבייה רע זַא ןגיוא עקיר

 םוצ טיטעּפַא ַאזַא םעצולּפ םיא וצ ןעמונענ ךיז טָאה ןענַאװ ןופ ,ענענייא

 -עבעל ױזַא ,ַײרפ ױזַא ,םערַאװ ױזַא ַאד ךיז רע טליפ סָאװרַאפ ?ןסע

 !לדניזעג ענדַאמ-ענדַאמ ַא --- ?קיד

 ןטיש וצ ףיוא טשינ בלַאװש ל?סינ טרעה ןסע םענופ טַײצ עצנַאג יד

 ?טרעו רעדנוזַאב ַא רע טָאה ןדעי רַאפ ,ךעלטרעוו טימ ןוא דייר טימ

 ,ערטסַאילַאכ יד ןוא ,טדער בלַאװש ?סינ .,שינעמענוצ רעדנַא ןַא טימ

 רעשזמָאל רע- ,רעטָאפ רעד רָאנ .רעטכעלעג רַאפ ךיז טעשטַאק ,קידנסע

 .רעטַײװ טסע ןוא ןּפיל יד טונימ עֶלַא ךיז טשיװ ,טסנרע רַאז ןַײז טוט ,ןזח

 םוג ױזַא ךיז רע טָאה ,דנו-ענ זיא רע טניז ,רלעה רעגנוי דעזדנוא ,ןיינ

 ןוא ,םעװקַאב ןוא ,טונ ױזַא ,?דניזעג ןקיזָאד םעניא יװ ,טליפענ טשינ

 ,קידעבעל ןוא ,ַײרפ ןֹוא ,ךעלמייה

 רעד ןוא ,ןזח רעשזמָאל םוצ קנווו ַא בלַאװש ֿ?סינ טוט ,ןסעגענּפָא

 תמא ןטכער םעד הַא ןיוש ןּפיל יד טשיוועגסיוא טונ ,ןזח רעשזמָאל

 וצ עװעדנַאמַאק ַא רע טוט ,ןרעיוא יד ןיא עטַאו יד טניילעגרעביא ןוא

 טסעג יד דובכל ןבעג ,םילכ יד ֹוצ ןעמענ ךיז לָאז עמ ,ערטסַאילַאכ רעד

 ,טרעצנַאק ?קיטש ַא
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 טכַא לטיּפַאק

 סקידנענייוו ַא ןתח םעד טליּפש

 -עג טָאה ?דניזעג עשילַאקיזומ סָאד סָאװ ,"טרעצנַאק ?קיטש, סָאד
 -נָאק רענעטלעז ַא ,רעצנַאג ַא רָאנ ,?קיטש ןייק טשינ ןעוועג זיא ,ןבענ
 -נייק ןסענרַאפ טשינ ייז ןָאק עמ סָאװ ,ןטרעצנַאק יד ןופ רענייא ,טרעצ

 -ניא עשילַאקיזומ םינימ עלַא ןעוועג ןענַײז ַאד סָאװ ,םעד ץוחַא ,לָאמ

 -עק ןוא עפרַאה ,?במיצ ,סַאב ,ַאנַאיּפ ,ָאלעשט ,טיילפ ,?דיפ :ןטנעמורטס

 -עטסַײמ ןעוװעג זיא אפונ ןליּפש סָאד סָאװ ,םעד רעסיוא ןוא ,קיוּפלס

 -ןעילימַאפ רעקיזַאד רעד טָאה ,לבמַאסנַא ןטסעב ןטימ ,קיטרַאסיורג-שיר
 -עװרָאב ץנַאנ ןוא עטעקַאנ-בלַאה ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,רעטסעקרַא

 ףַא קידנקוק .ןרערט זיב טרירעג טַאלג דלעה ןגנוי רעזדנוא ,רעדניק עס
 םיא ןעמוק ,עילעּפַאק רעמערַא רָאנ ,רעטשטנעבעג טָאג ןופ ,רעקיזָאד רעד

 ןַײז דנו-ענ ןַײז ןֹופ טַײצ רעצנַאנ רעד ןיא .תובשחמ יילרעֶלַא ּפָאק ןפַא

 -לַאװ .סָאװ ,ןטנַאלַאט גונעג ןעזעננַא ןיוש ךיז רע טָאה טלעוװ רעד ףַא

 .טימרעד טשינ דיז טריסערעטניא רענייק .טסימ ןפַא זדנוא ַאב ךיז ןרעג

 -ַאנעצעמ ןייק זדנוא ַאב ַאטשינ ,ַאטשינ, .םֹורֵא טשינ ךיז טקוק רענייק

 -עמ רענרעבמעל םעניא ךיז טנַאמרעד רע ןוא ,ךיז רע טכַארט -- ,"ןט
 ןבלַאה א רשפא טנַאמרַאפ סָאװ ,ןתיול-ויוועל רָאטקָאד םעניא ,טַאנעצ

 א רַאפ טלעטשעגסיורַא תליחת דיז טָאה רַאטקָאד רעקיזָאד רעד ,ןַאילימ

 ,סעּפע וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ןוא ,טַאנעצעמ ַא רַאפ ,טסנוק ןופ רעבָאהביל

 טָאה ױזַא ,עציטש ןנעוו שינערעהוצנָא ןבעגעג רָאנ םיא טָאה ןַאמצלָאה

 "וק סעוו רע זַא ,טנַאזענוצ ,םינּפ סָאד ןטיבעגרעביא רָאטקָאד םַאב דיז

 םיא ןעמ טָאה רעמ ,גָאט ןטוג ַא ןוא -- ןַײרַא רעטַאעט ןיא ייז וצ ןעמ

 ןרעוו רָאנ ךימָאל -- ,ָאקסעלַאפַאר ךיז טכַארט -- ,ךיא, ...ןעזעג טשינ
 ןימ ַאזַא טָא ךיא םענ ,טלענ ןענידרַאפ ןבייהנַא ןיילַא ןוא קידנעטשבלעז
 ....ןעז וצ טלעוו יד ייז בינ ןוא עטַאלב רעקיזָאד רעד ןופ סיױרַא ?דניזעג

 רעד ןוא ,תומולח ענעדֿפָאנ ,לָאמ עֶלַא יו ,טריזַאטנַאפ ָאקסעלַאּפַאר
 .סרעדנוװ ענַײז ןזַײװַאב וצ ףיוא טשינ טרעה רעטסעקרַא רעסעוורַאב

 טרעדנוװַאב ָאקסעלַאפַאר ןוא טליּפש עילעּפַאק יד סָאװ ,טַײצ רעד ןיא
 ןופ רעטומ רעד טימ עלעקניוו ַא ןיא בלַאװש ל?סינ טציז ,טריזַאטנַאפ ןוא

 קורַאּפ ןשלַאפ ןטיור א טימ ענעדִיי ַא ,רעדניק עטשטנעבעג עקיזַאד יד
 ןוא טדער ןוא ,יורג ןרעוו טשינ לָאמנייק רַאפרעד טעװ סָאװ ,ּפָאק ןפיוא
 לָאז רע, ןוא "ןקידנעמיווש ַא םיא טעז ריא יוו, ,טרעווש ןוא טלייצרעד

 ....סטוג סנעמעלַא ןבָאה יױזַא
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 -נַאגעג ןיא בלַאװש ?םינ זַא ,טכַאנַאב טעּפש ןעוועג ןיוש ןיא סע

 .החּפשמ רעשילַאקיזומ רעדו ןופ קירוצ םייהַא טנַײרפ ןגנוי ןַײז טימ ןענ

 -רעטמַאל עלַא טימ טכַײלַאב ןעוועג ךָאנ זיא ?ּפעשטַײװ רענַאדנַאפ סָאד

 ןעמ טאה ,סיפ עגנַאל יד טימ ןעמסילַאּפ ןכיוה םעד דעסיוא ראנ ,סענ

 ַא עבטב ןיא סָאװ ,דלעה רעגנוי רעזדנוא .םענייק טנגענַאב טשינ ןיוש

 גנַאל ןיוש ןיא ,רעטקַארַאכ רענעטסַאמענּפָא ,רענעגיױװענּפָא ןַא ,רעגַײװש

 "טימ ןיא רע .טנװַא ןקיזָאד םעד ןיא יוװ ,טנערענפיוא יױזַא ןעוועג טשינ

 "ןרב ןטוג םעַײנ ןַײז וצ טחנעטעג טָאה רע .קידוועדייר ןרָאװעג לָאמַא

 :טנעה יד טימ טכַאמענ ןוא בלַאװש ?סינ רעד

 עג עכלעזַא ,רעדניק עטשטנעבעג עכלעזַא !שטַײט'ס ,שטַײט'ס ---

 יװ !בורג אזַא ןיא ןגיל ,עטָאלב ַאזַא ןיא ךיז ןרעגלַאװ !טנעה עטשטנעב

 -יפעג טשינ ךיז לָאז ,ןָאדנַאל יו ,טָאטש אזא ןיא זַא ,ךעלגעמ סָאד ןיא

 -ומ עקיזָאד יד ןציטש לָאז סָאװ ,טַאנעצעמ ןייא שטָאב ןרָיי ןשיווצ ןענ

 ?עילימַאפ עשילַאקיז

 םיא וצ ןָא ךיז טפור -- ?טַאנעצעמ ,וינעדניק ,וטסדער סָאוװ --

 -ָאד רעד ןיא ?ּפעשטיי ןרעביא טכליה עמיטש ןַײז ןוא ,בלַאװש ל?סינ

 וטסעוו ,ךַאז ערענעש ַא ןלייצרעד ריד ךיא ?עװ טָא -- .,טכַאנ רעקיז
 .טַאנעצעמ ַא סע טספור וד -- רענייא זדנוא ַאב ןַארַאפ !ןעניז ןופ ּפָארַא

 טנַײה ,ןויבא ןַא ,ערה-ןיע ןייק ,לָאמַא ןעוועג ,דָיי רעשיסור א זיא רע

 ךַאמלעטס .ןרָאװעג טנַאזעג ןדייב זדנוא ףַא ,רענַאילימ ַא דיי ַא רע ןיא

 .טַאנעצעמ רעקיזָאד רעד ,רע טסייה

 ?ךאמלעטס ---

 טָאה רע זַא ,םיא ךיז טכַאד סע ,ןבילבעג ןייטש זיא ָאקסעלַאפַאר

 -ןייר וצ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,ןעמַאנ ןקיזָאד םעד ןיוש טרעהעג ץעגרע

 ָאקסעלַאפַאר זַא ,ןעזרעד ...ּווװ ,ןענאמרעד טשינ ךיז ןַאק רע רָאנ ,ןעל
 :בלַאװש לסינ םיא וצ ןָא ךיז טפור ,ןבילבעג ןייטש ןיא

 רע ןיא ,ןלייצרעד וצ ןביֹוהעגנָא טשינ ךָאנ בָאה ךיא ,רָאנ עז ---

 ךימ ךיא בָאה טנַאקַאב ,רעטַײװ רעסעב רעה ,םילכ יד ןופ סױרַא ןיוש

 .רעטַאעט-ןָאיליװַאּפ ןיא עקַאט ,גנַאל טשינ ָאד טָא ןכַאמלעטס םעד טימ

 -יי ןופ רעבָאהביל רעקרַאטש א ,רעטַאעט ןיא רעייג רעטפָא ןַא זיא רע
 -לעטס ַאשירג ,?לדנוז ןַײז תמחמ .קיזומ ףֵא ןיבמ ַא ןוא רעטַאעט שיד

 טליּפשעג ןיוש טָאה רע .דניקרעדננוו א ,רעלדיפ רעטמירַאב ַא זיא ,ךַאמ

 ,סע טסייה לדנוז ןכרוד ,םיא ךרוד ןוא .ףיוה ןיא נינעק םַאב לָאמלפיוו
 ,ןרָאװעג ךַײר יױזַא ךָאד רע זיא

 ןוא ןיא ךַאמלעטס רעד רעוו ,טנַאמרעד ןיוש ךיז טָאה ַאקסעלַאפַאר

 -עמ ןטימ חשעמ יד ןוא .ןעלזייר וצ טָאה ?דנוז ןַײז תוכייש רַאפ סָאוװ
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 ץנַאג ַא םיא ַאב טמוקַאב ַאד םיא טלייצרעד בלַאװש ?סינ סָאװ ,טָאנעצ

 ;טנַײרפ ןטונ םעַײנ ןַײז אב נערפ ַא טוט רע ןוא סערעטניא ןרעדנוזַאב

 -ַאב רעה טָא ,ןיימ ךיא .,..רעד טָא ,דיז רע טניפעג ּזװ ,ָאזלַא ---
 ?רעליּפש-?דיפ רעטמיר

 טלַאה ךיא -- ,בלַאוװש לסינ םיא וצ טכַאמ -- !טשינ עשז ּפַאכ ---

 טסייה טַאנעצעמ םַאב ,רעטָאפ םַאב טשרע טלַאה ךיא ,ןוז םַאב טשינ רָאנ

 ךיז רימ ןבָאה טנַאקַאב ,טנַאקַאב םיא טימ ךיז ןבָאה רימ ױזַא יו ,סע

 סעּפע עז ךיא ,ןטקַא יד ןשיווצ ,טעפוב ןיא ץענב רעדנימש ןקיזָאד ןטימ

 ,ןגיוא טימ רימ ףַא טקוק ןוא טַײק ןוא םורַא רימ ךיז טיירד ?דִיי ַא

 ַא ןיא ןענַאװ ןופ, :טרָאוװ א רַאפ טרָאו א ,םיא ףַא ךיא ,רימ ףַא רע

 ,רע טגָאז ,ןיב דיא; ."ךעלטנעק סעּפע ,ךיא גָאז ,רימ טנעז ריא ?דִיי

 ךַאמלעטס עקַאט ,סע טסייה ריא טנעז ,ךיא נָאז יוא, -- ,"ךַאמלעטס

 -לעטס ערעסָאװ ןופ ,ךַאמלעטס רעטסימ ,ךיא נָאז ,רימ עשז טגָאז ?ןיילַא

 ,,אמתסמ ןָא ךימ רע טקוק .,."?טדערעג ךעלטננייא ,סָאד ריא טנעז סכַאמ

 :לרעטכעלעג ןכעלזנורב ַא טימ רימ ֹוצ טכַאמ ןוא ,ןקידמישוח ַא יוװ

 ,טרעהעג טשינ ןעד טָאה ריא ?סכַאמלעטס ערעסַאװ ןופ --- טסייה סָאװ,

 טנַאז ,דָיי ַא ,ַאכ-ַאכ ?ךַאמלעטס אשירג ןעמָאנ םעד לָאמנייק ,רע טגָאז

 ךַאמלעטס אשירג א ַאד זיא'ס זַא ,טשינ סייוו ןוא ןָאדנַאל ןיא טציז ,רע

 ןיא נינעק םַאב לָאמלפיו טליּפשעג ןיוש טָאה סָאװ ,טלעוו רעד ףַא

 סָאװ ,ךַאמלעטס ַאשירנ ַא ,ךיא גָאז ,ןַאדנַאל ןיא ָאד זיא'ס זַא, ,,,"ףיֹוה

 ןיב ךיא שטָאכ ,ךיא סייוו ,ךיא נָאז ,סָאד ,ףיוה ןיא גינעק םאב טליפש

 רע טרעהעג סָאװ רָאנ .רעײגנַײרַא רעטפָא אזַא טשינ ,ךיא נָאז ,ףיוה ןיא

 טפור ןוא רעקרַאטש ךָאנ ךיז רע טכַאלעצ "?ךַײא טימ ןָא ,ךיא גָאז ,דיז

 !ַאכ-ָאכ ?רימ טימ ןָא ךיז רעהענ רע סָאװ, :תולדנ טימ רימ וצ ןַא דיז
 םעד ןזיא ליוװ זַא ,ךיא גָאז ,בוטילזמ, -- .,עטַאט ַא רענַײז ןיב ךיא

 סָאד .טדערעצ ךיז רימ ןבָאה יױזַא טָא ןוא ."ןטָאט ַאזַא טָאה סָאװ ,ןוז

 זַא ,טנַײפ טָאה רע ,ץל רעד טָא טדערעג ,דעלטנגייא טָאה ,ןדער ,טסייה

 טדערעצ רע זַא ,טרפבו .ןדער ןייֵלַא ביל רעסעב טָאה רע .טדער רענעי

 ,דרעפ ןעצ ןַײק טימ ןלעטשּפָא טשינ םיא וטסעוו ,ןעשירג ןַײז ןופ דיז

 ןַא ןָא החשעמ ַא ,,,קיזומ-טרעצנַאק-גינעק-ַאשירג !ַאטַאטַארט !ַאטַאטַארט

 טנעז ריא זַא ,ךיא נָאז ,עז ךיא, ;ןטימ ןיא רעביא םיא ךיא נָאלש !קע

 ןרעה ,ךיא נָאז ,טליוו ריא ביוא ,קיזומ ןופ רעבָאהביל ַא ןוא ןיבמ ַא
 ןוא ,לטרע ןַא ןיא ,ךיא נָאז ,ןריפ ךַײא ךיא לע ,קיזומ עטכעה ל?סיב ַא

 רעד ףַא קיוומ טסייה סָאוו ,ךיא נָאז ,ןרעה ריא טעוװ ,טלענ ןָא אקווד

 ,רימ ַאב .ןנינענרַאפ ןטסערג ןטימ ,ךא, :רימ וצ רע טכַאמ ..."!טלעוװ

 ,רעַײט ױזַא ןכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא קיזומ ,רעטַאעט שידִוי זיא ,רע טגָאז

 !טנכייצענסיוא, --- ,"סופוצ לַײמ ַײרד ,רע טנָאז ,ןייג ךַײא לעוװ ךדיא זַא
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 רעבַארג ֹוד ,טקישענוצ ךיד טָאה ןיילַא טָאנ --- ,רימ ךיאו טכַארט --

 -שמ עמערַא יד לָאז תוכז ןַײד ךרוד זַא ,טרעשַאב ןיא רשפא !קיפמעּפ

 רנעג ,גָאט ַא טמיטשענּפָא ןבָאה רימ ,רוציקה ...?ןרעו ןפלָאהעג החּכ

 לָאמנייא ןזח רעשזמָאל םוצ ןריפוצ טכַארבעג ןוא ןַאמהרבח םעד ןעמ

 "טא .שטנעמ סםיוא זיא ךַאמלעטס ןַײמ --- לָאמ ַײרד ןוא לָאמ ייווצ ןוא

 טסולג ןיהַא טמוק רע ןעוו ,לָאמעלַא !הנושמ-התימ ַא ןַײא רע טמענ טָא

 ןוא ןעמעלַא טימ טסע ןוא ןעמעלַא טימ טציז .קעװַא טשינ רָאנ םיא ךיז

 ?מיחה --- םירצמ-תאיצי ,תואלפנו םיסינ ,לדנוז ןַײז ןופ ןקילג טלייצרעד

 "רב רעטונג ַאזַא ַאי טסיב וד זַא ,לָאמנייא בשיימ ךימ ךיא ןיב !ךיז ןפע

 סעּפע טלָאז ריא ,ךַאמלעטס רעטסימ ,הרבס ַא ןעוועג טלָאװ רעמָאט ,רעד

 וצ ךיא גָאז ,ףרַאדַאב עמ, ?החּפשמ רעקיזָאד רעד חוכמ ןָאט רעלק ַא

 -רעטנָאק יװ ןיא ןקעטשעצ רעדניק עטשטנעבענ יד טָא ,טלעטשרַאפ םיא

 א יֹו ,ןָא ךימ רע טקוק ."ןשטנעמ ךעלקיטש רַאפ ןכַאמ ,סעירָאטַאוװ

 עמ סָאֹו ,טשינ ךעבענ טייטשרַאפ ,ןניוא יד טימ טלטניּפ ,רעקיטכענ

 רעטסימ, :םירוביד עטושּפ טימ ןיוש םיא וצ ןָא ךימ ךיא ףור ,,,טניימ

 טרעהרעד ..!טְלעג ןבָאה ,ךיא נָאז ,ףרַאדַאב עמ ,ךיא גָאז ,ךַאמלעטס

 "רעד ריד ךיא לָאז סָאוװ ,ןראוועג דאמלעטס ןַײמ זיא ,"טלענ , טרָאװ סָאד

 ךימ טסעז וד יו ,דרע רעד ןיא ןעמ טנייל ןרענעש ַא ?ָאכדַאכדַאכ ,ןלייצ

 -- טנַאזעגּפָא ךיג רעד ףֵא ךיז טָאה רע ,ריד גיוט סָאװ !ןקידנעמיווש א

 רעטַאעט ןיא ּפֶא םיא טרַאוו ךיא !ךַאמלעטס סיוא ןָא טלָאמעד ןופ ןוא

 ,לניופ ןַײמ ָאטשינ -- טכַאנ עטירד יד ,טכַאנ ערעדנַא יד ,טכַאנ ןייא

 ןעמ טפיולטנַא טנעה סבלאוש ?םינ ןופ !עטָאלב , ;רימ ךיא טכַארט

 -זַאד רעד ,טציז רע נו ,טנערפרעד אמתסמ ךימ בָאה ךיא ןוא ?!טשינ

 ,ריט רעד ןיא ןָא ּפַאלק ךיא ,םייחא םיא וצ שרַאמ ןוא ,רעטַאנרעּפיּפ רעק

 םיא בָאה ךיא ,לוק ןַײז עקַאט -- קינייועניא ןופ לוק ַא ךיא רעהרעד

 -ַארנ ַא ,רעכיוה א ביוא ,סָאד טּפַָאלק רע קוק ַא רָאנ וט, :טנעקרעד

 ,רעטרעוו יד טימ ."'םייח רעד ןיאו ָאטשינ ןיב ךיא זַא ,םיא נָאז -- רעב

 טכַארט ,השעמ ַאזַא טרעהרעד !ןקידנעמיווש ַא ךימ טסעז וד יוװ ,ַאכדַאכ

 ךיד טעוו ,ןעיירדסיורא טנעה ענַײמ ןופ ךיז וטסליו !ַײא, ;:רימ ךיא

 "!רעַײט ןטסָאק

 םענופ סיוא ןיוש טכַארט ןוא בלאווש לסינ רעטַײװ טלייצרעד ױזַא

 -נַאקס ַײרד ,ןלַאדנַאקס ייווצ ,לַאדנַאקס ַא טימ עגירטניא עצנַאנ ַא ּפָאק

 ןוא ,ךיז טציה ןוא ,טנַאה ַא רַאפ טנַײרפ ןננוי ןַײז וצ טלַאה ןוא ,ןלַאד

 ןטיירב .א טימ ,זיא רענייטש ןַײז יוװ ,סיוא טזָאל ןוא רעַײמפ טימ טצירּפש

 סנעמעלַא ןבָאה ױױַא לָאז ךיא ,ַאכ-ַאכ, ;העובש א טימ ןוא רעטכעלעג

 ....!סטוג

 טרעדנוװ רע יוװ דַײלג ,םינּפ ַא ַאקסעלַאפַאר טכַאמ ןנעוו אצוי ןופ
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 רעמ טרעהענ השעמ רעצנַאג רעד ןופ רע טָאה רעבָא ןתמא רעד ןיא ,ךיז

 -ַאר ,"סטוג סנעמעֶלַא ןבָאה ױזַא לָאז ךדיא ,ַאכדַאכ, :ףוס םעד יװ טשינ
 -ירנ, ןעמָאנ רעד .שרעדנַא סעּפע השעמ-תעב ןעניז ןיא רָאג טָאה ָאקסעלַאפ

 -ירג רעד ןיא סָאד ,שטַײטס ,חומ ןיא טקיּפעג םיא טָאה "ךַאמלעטס ַאש

 ןפַא ןיוש ךָאד רע זיא ,ױזַא דלַאביװ ...!ןתח סלזייר ,דַאמלעטס ַאש

 טא טימ ןענעקַאב ךיז ;ךַאז ןייא רָאנ רעביא טבַײלב טציא ...געוו ןטכער

 .ךַאמלעטס ַאשירג םעד

 ןַײנ לטיּפַאק

 עקירעמַא ןייק ןרָאפ יז

 -ןָאל ןיא סרעטַאעט עשידִיי ַײרד ןופ עיצַאניבמַאק עקידנצנעלנ יד

 -מָאקענסיוא טָאה בלַאװש לסינ רָאטאניבמָאק רעלַאינעג רעד סָאװ ,ןָאד

 .ןבעגעגנַײא ןצנַאגניא טשינ ךיז טָאה ,טריניב

 -ַאלּפענ טָאה בלַאװש ?סינ יו ,סרעטַאעט עשידִיי ַײרד רָאנ טשינ

 ךיוא זיא רעטַאעט-ןָאיליװַאּפ ?קיטש עקיצנייא סָאד ןליפַא רָאנ ,טעווענ

 ףֵא ןפָאלעג עקַאט ןיא םלוע רענָאדנַאל רעד ,ןטסעב ןיא טשינ ןעגנַאגעג

 -ַאב יד ןוא טשערַאקוב ןֹופ ַאקסעלַאפַאר ָאעל ןטמירַאב םעד ןעז םישודיח

 -ַאט ןיא רעטַאעט סָאד .סערַײא-סָאנעוב ןופ בלַאװש ענַאדַאמירּפ עטמיר

 לּפע ןַא ןעוועג טשינ ןיא'ס ןַא ,ּפָארַא זיב ןביוא ןופ טקַאּפענ ןעוועג עק

 ןיא םוקילבוּפ סָאד סָאװ ,רעבָא זיא ןורפח רעצנַאנ רעד ,ןפרַאוװצכרוד

 טימ ל?ּפעשטַײװ עבלעז סָאד .דימת סָאוו ,םוקילבוּפ עבלעז סָאד ןעוועג

 עקידנעגייז עבלעז יד טימ רעבַײװ עתרבועמ עבלעזיד ,סרעניוװנַײא ענַײז

 -וחב עבלעז יד .ןייוועג רעייז טימ רעטַאעט סָאד ןכליהרַאפ סָאװ ,רעדניק

 ןוא ץכעלַאש-ןצנַארַאמ טימ ריז ןפרַאוו סָאװ ,ןדיימ עבלעז יד ןוא םיר

 -שימייח יױזַא ךיז ןטלַאה ןוא קַאמשענ יױזַא ןכַאל ןוא ךיוח יױזַא ןדייר

 ַא ,לידבהל יו ,רעכיג סיוא טעז רעטַאעטדןָאיליװַאּפ סָאד זַא ,רַאילימַאפ
 וצ גָאט ןקידבוט-םוי ןעמערַאװ ַא ןיא ?טעטש ןיילק ַא ןיא ףיוהלוש

 -ןָאל יד ,טסעוו רעד ןופ ןדִיי יד .רעטַאעט א רעדייא יו ,שינעמענסיוא

 ןכלעוו ףַא ,שארב דלישטיור דרַאָל ןטימ עיטַארקַאטסירַא עשידִיי רענַאד

 ןליפַא ןבָאה ,זַײט ריפ ףא יװ ,ןנַאלשעג ,ךעלטננייא טָאה בלַאוװש ?סינ

 -ןַײרַא טשינ ןבָאה ייז יוװ ,רעטַאעט-?לּפעשטַײװ ןיא טקעמשעגנַײרַא טשינ

 טעװ חישמ זיב ןיהַא ןקעמשנַײרַא טשינ ןלעוו ןוא רעהַא זיב טקעמשענ

 ןדמשקעװַא בר רעשיסקָאדָאטרָא רעשילגנע ןַא ךיז טעוװ רעכיג ,ןעמוק

 ַא רעדייא ןענװַאד ןענרעלסיוא ךיז טעוו דנערעווער רענרעדָאמ ַא ןוא
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 וצ ל?לּפעשטַײװ ןפַא ןזָאלּפָאדַא ךיז טעוו טסעװ רעד ןופ דַיי רענַאדנַאל

 ןליּפש ,שירָיי ףֵא ןדייר ןדוי ּוװ ,רעטַאעט שידְוי ַא ןיא סרערָאנש יד

 ,שידִיי ףַא ןצנַאט ןוא שידִיי ףַא ןענניז ,שידִיי ףַא
 ,ןטסעב ןיא טשינ ןעגנַאנעג ןיא טפעשעג סָאד ,טרָאוװ ןייא טימ

 ,ןַאמצלָאה, עּפורט עדנו-ענ יד ןסענעגפיוא טָאה ?זמ-ערבָאד עצנַאנ סָאד
 יד ןטלַאהוצסיוא סָאװ טימ ןעוועג טשינ זיא'ס ןוא ,",ּפמָאק טע בלַאװש

 ,סניקשטעה רעטסימ טסירק רעד ,טסילַאטיּפַאק רעד ,ןרָאיטקַא ענעגייא

 עמוס רעד ןופ הרוש רעטצעל רעד ַאב טעמכ-טעמכ ןטלַאהענ ןיוש טָאה

 -עג טיירג זיא ןוא ןעוועג ריקפמ ףיורעד טָאה רע סָאוװ ,גנילרעטש-ןטנופ

 .ןָאזעס ןטימ ןיא ןלעטשוצקעװַא דיז ןעוו

 בלַאװש ?סינ רָאטַאניבמָאק רעזדנוא טָאה סָאד זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 סבלַאװש ןייטשראפ טשינ ליוו רע ,יונ ַא טבַײלב ױנַא ,טרענרעעגנ קרַאטש

 סָאװ ןוא ,לטיה סָאד רעסערג -- ּפָאק רעד רעסערג סָאװ זַא ,עירָאעט

 ,רעַײפ סָאד רעסערג --- ּפָאט רעד רעפערג

 ךיז ַאב ןלַאפּפָארַא טשינ ףרַאדַאב עמ זַא ,טהנעטעג טָאה בלַאווש

 ןרעסערנרַאפ ףרַאדאב עמ ,אברדא ,ןלעטשּפָא טשינ ךיז רָאט עמ ןוא

 ףרַאדַאב עמ .ןרענעשראפ ןוא ןרעטיירברַאפ ,ןרעסערנרַאפ ,רעטַאעט סָאד

 רעביא ענרוט ַא ןכַאמ ףרַאדַאב עמ ,עקירעמַא ןופ ןרעלדַא ןבַײרשסױרַא

 ןזיואב טָאה רע .טלענ ןייק ןרָאּפש טשינ ףרַאדַאב עמ ,דנַאלגנע ץנַאג

 סָאװ ,גנילרעטש טנופ רעדעי ןַא ,ייווצ לָאמ ייווצ יוװ ,גנונעכער ַא טימ

 -ןַײרַא םיא טעוװו ,דניצַא רעטאעט ןיא ןַײרַא טגייל סניקשטעה רעטפימ

 ַא ןֶא ,טנופ קיצנאוצ ,טנופ ןעצ ,טנופ ַײרד טַײצ רעד טימ ןעגנערב
 !ןטנופ ריש

 ,ןקילג עלַא יד ןרעה טלָאװעג טשינ טָאה רעבָא סניקשטעה רעטסימ
 סעל , ;גנַאג ןשייונ ןַײז טימ ,טרעקרַאפ ,ןעגנַאגעג ןיא םניקשטעה רעטסימ

 רעסערנ ,םלוע רעקיצניוו :טדערעג שידוי ףַא רעדָא ,"לּוװ רַאמ --- ייארק
 .הדועס יד

 ןרַאּפשרעכביא ןוא .טצונעגסיוא טשינ רע טָאה רעטרעוו ךס ןייק
 רעטסימ .קיטיינ רַאפ ןענופעג טשינ רע טָאה טנעגַא ןקיציה ןקיזָאד םעד
 ןטימ טּפַאלקעג ךיז ,ףוס ןזיב טרעהעגסיוא אקווד םיא טָאה סניקשטעה
 -וורד ןיא רעטצנעפ ןכרוד טקוקעג ןוא ןייצ ענעדלָאג ַײרד יד רעביא לגָאנ
 א טימ ןע;ַאטשענפיוא רע ןיא טקידנעעג טָאה רענעי זַא ןוא ,סױרַא ןס
 טלאק ןבענעג גָאז א ןוא רענגניפ עטלַאק ייווצ םיא ןניוצעגסיוא ,ץפיז
 ,":ניליש א טשינ רעמ ,טַײרד-לָא, ;קירעפעלש ןוא

 רע טעװ ּפָאק ןשידִיי ןַײז ?ןַאט טנַאקעג בלַאװש לסינ טָאה סָאװ
 סָאד ךיז ןעמענ ןוא ,ןלעטשפיורַא טשינ רעדנעלגנע םענעקורט םעד ףַא
 זיא ?מיח רעד !טע, .יאדכ טשינ ךיוא ןיא ןכַאז עכלעזַא רעביא ןבעק



 ם כ י 5 ע - ם ו 5 ש 2192

 ,ןָאדנַאל ןיא ןָאדנַאל ןֹוא טָאנ א ךָאנ זיא טָאג ,ןלַאפעג טשינ דרע רעד וצ
 -עג ךיז טָאה ױזַא ,,,"רָאי-ץראװש רעדנַא ןַא ןַײז טעװ ,סָאד טשינ זַא
 רע זיב ,טורעג טשינ טָאה ּפָאק רעלַאינעג ןַײז ןוא ,בלַאװש ?סינ טנָאז

 .עיצַאניבמָאק עַײנ ַא טרעלקענוצ טשינ טָאה

 ןיא ןופ יו טשינ רעמ ןענַאטשַאב זיא עיצַאניבמָאק עקיזָאד יד

 ןימ אזַא ךיז ןיא טָאה טרָאװ סָאד רָאנ ,טרָאװ קיצנייא ןוא ןייא ,טרָאװ

 ףרַאדַאב עמ סָאװ ,ףושיכ ןימ ַאזַא ,טענגַאמ ןימ ַאזַא ,טפַארק-סגנווצוצ

 -עלש ַא זדנוא ַאב טרעוו ,?יומ םענופ סָאד ןזָאלסױרַא רָאנ טשינ רעמ

 יּפַא רעטסערג רעד ןוא קִיעּפ-סטעברַא -- רעליופ ַא ,קידנכַאו רעקירעפ

 טימ ןוא ןביולג טימ לופ רעקיטּפעקס רעטסלפייווצרַאפ רעד ןוא סרוק

 .ןעגנונעּפָאה

 ,טרָאװ סָאד זיא ?ע קי ר ע מ ַא ,

 ,טנַאזעג ךיא טלָאװ ,ןלעלַארַאּפ ןכַאמ ,ןכַײלנרַאפ ַאב ןטלַאה לָאז ךיא

 ,ןכַײט עלַא ךיז ןיא טיצ סָאוװ ,םי רעסיורג ַא זיא סָאד --- עקירעמַא זַא

 ,טקנוּפ רעטסטַײװ א ,םיוקמ רע טרעוו לָאמעלַא טשינ סָאװ ,םולח רעטוג ַא
 ביוא סָאװ ,האופר עטצעל ַא .ןרָאפ טשינ ןיוש ןעמ ןַאק רעטַײװ סאו;
 טשינ ךיוא רעטָאט ןייק ןיוש ךַײא טעוװ ,ןפלעה טשינ ךַײא טעוװ סָאד

 ...ןפלעה

 גנַאפ ןיוש סָאד טָאה בלַאװש ?סינ רָאטַאניבמָאק ןקיציה רעזדנוא

 -דניק ןופ טמולחעג טָאה רע ."דנַאל םענעדלַאג, םעניא ,ןיהַא ןניוצעג

 םעניא ,ןטרָאד רָאנ ןרעוו ןעמ ןַאק הַײר ןוא ,ךַײר ןרעוו זומ רע ,ןָא זַײװ

 וליפא ןיוש טָאה רע סָאװ ,ןטַײצ ןעוועג ןענַײז סע .רַאלַאד ןופ דנַאל
 ןבָאה סעיצַאניבמָאק ײלרעלַא רָאנ ,טרַאקספיש ַא ףַא טלעג ?טווייסענ,

 -ַאניבמָאק ענעי רעדַא יד ןעוו ,לָאמ ןדעי ןוא ,ןטלַאהעגּפָא לָאמעלַא םיא

 רָאטנַאק ַא ןיא ךַײלנ ןפָאלענ רע זיא ױזַא ,טצַאלּפעג םיא ַאב טָאה עיצ

 רָאנ ,קרַאי-וינ ןייק ףיש רעטשרע רעד טימ טעקיט ַא ןלעטשַאב ןַײרַא

 עַײנ ַא ּפָאק ןיא םעצולּפ ןַײרַא םיא טילפ ,ןַײרַא רָאטנַאק ןיא קידנפיול

 זיב ,טעברַא רעד וצ ךיז טמענ ןוא קירוצ םוא ךיז רע טרעק ,עיצַאניבמַאק

 רעדיוו ךיז טרעק ,טעקיט ַא ךָאנ חעדיוו קעװַא רע טפיול ,ךרוד טלַאפ רע
 ,לָאמ עכעלטע ןיוש יױזַא ןוא .קירוצ םוא

 ףַא ,ןסָאלשַאב טסעפ םיא ַאב ןעוועג סָאד זי רעבָא לָאמ סקיטציא

 ןילַא טָאג ,למיה םענופ רענייטש ןלַאפ ןנעמ סע ,ןדָאב םענרעזַײא ןַא

 -וצ טַײצ עטצעל יד ךיז ןבָאה ןדנעטשמוא עלַא .ןסייהעג ױזַא ןיוש טָאה
 .קרָאי-ינ ןייק געו ַא םיא טעבענסיוא ןוא טניילעגפיונ

 -עג ןיא הנידמ רענעדלָאג רעד ןיא ןרָאפ וצ ןַאלּפ רענעדלָאג רעד
 -שמ רעשַילַאקיזומ רעטנַאקַאב רעד ַאב ,רעלעק ןיא ןטנוא ןרָאװעג ןריוב
 ,עקירעמַא ןופ ווירב א ןעמוקַאב געט יד טָאה ןזח רעשומאל רעדו .החּפ
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 ייז ןעמ טעוװ ,רעדניק ענַײז עֶלַא טימ ןרָאפ וצ ןעמוק םשה ןעמל לָאז רע

 םיא טבַײרש ױזַא --- ,קיזומ ןוא גנַאזעג, .רעדניק יד ןוא םיא ,ןטלינּפָא

 ןילַא עקירעמַא סָאװ ,?קיטרַא ןימ ַאזַא טרָאד זיא --- ,ווירב ןיא רענעי

 -זעלק עדַאיל ַא ,"ּפָארוי, ןופ ןעִיצַאב סע זומ ןוא טשינ סָאד טגָאמרַאפ

 ןיא ןעגנַאגעגמורא וימי ?כ ןיא סָאװ ,רעטַײוו םיא ןעמ טבַײרש ,לרעמ

 -עמַא ןיא טרעוו ,לויטש ןוא םינותחת ענעסירעצ טימ הליחמ םייה רעד

 ... רָאסעּפָארּפ ךָאו רעטייווצ רעד ףַא עקיר

 ,ווירב ןקיזָאד םעד טנעיילענכרוד םיא טָאה ןזח רעשזמָאל רעד זַא
 טגנַאלרעד ךיז ,רעטירבענּפָא ןַא יו ,טּפַאכענפיױא בלַאװש ?סינ ךיז טָאה

 םעד טקנעשענ רע טָאה שטַאּפ ןרעדנַא םעד ןוא ןרעטש ןיא שטַאּפ ַא

 : ,עציײלּפ ןיא ןזח רעשזמָאל

 ,סטוג סנעמעלַא ןבָאה יױזַא לָאז ךיא !עקירעמַא ןייק ןרָאפ רימ ---

 ַא ,עיצַאניבמָאק א ,ריא טרעה ,בָאה ךיא !עקירעמַא ןייק רָאפ רימ יו

 רימ ןעעז ןנרָאמרעביא רעדָא ןנרָאמ !עיצַאניבמַאק ענעטלעז ַא ,ערעַײט

 !ַײב דונ ,.טכער ןַײז טעוװ סע .דךיז

 ַא ,סַאנ רעד הַא ןעווענ בלַאװש ?סינ ןיוש ןזיא םורַא טונימ ַא ןיא
 עטיירב טימ טנַאּפשעג רע טָאה רעכעלקילג ַא ,רעכעליירפ ַא ,רעקידעבעל
 -ענרעטנוא ןוא טַײז ַא ףֵא ?לשוילעּפַאק סָאד ,?ּפעשטַײװ ןרעביא טירט
 -ילּפ עטיירב ענַײז טימ געוו ַא טגיילעגכרוד דיז רע טָאה ,לדיל ַא טפַײפ

 עראמכ ַא יוװ ךיז טנַארט סָאוװ ,םוקילבוּפ רענָאדנַאל ןטכידעג ןשיוװצ סעצ

 ןוא בייהנא ןייק טשינ טָאה סָאװ סונסיוא ןַא יוװ ,ןרַאוטַארט עדייב ףַא
 ,ףוס ןייק טשינ טָאה

 ,טכַארטעג בלַאװש ?סינ ךיז טָאה -- !ןיא סָאד טָאטש ַארַאס --

 יוזַא לָאז ךיא ,טלעו רעד ףַא ןבעל וצ גונעת ַא ,תויח ַא -- קידנפַײפ
 ,..ןסטוג סנעמעלַא ןבָאה

 ןעצ לטיּפַאק

 ןכַאמ עילַאק ךױא ןָאק ץַאק ַא
 רעזדנוא קיטרַאמוא ןוא ןַײפ טשינ יוװ ,ןעקנעדענ ףרַאד רענעייל רעד

 -ערֶא רעד טימ ןעגנַאגַאב לָאמַא דיז טָאה ןַאמצלָאה דראנרעב רָאטקעריד

 ןריוושעג ןוא ןבענעג טרָאװ סָאד ךיז טָאה יז ,קַאזָאק עלעדנַײרב רעמ

 -קערד, ןקיזָאד םעניא המקנ א ןבעלרעד לָאמַא ךָאנ ןומ יז זַא ,טָאנ ַאב
 -רַאפ רָאנ ןיֹוש טָאה רע .זַאנ יד ןסיררַאֿפ קרַאטש וצ טָאה סָאװ ,"רָאט
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 ?ךַאמצָאה, ןסייהעג לָאמַא טָאה רע זַא ,ןרעיוא טימ טנוח רעד טָא ,ןסעג

 יז םָאה סָאוװ רָאנ .לוויטש יד םולשה וילע ןקַאּפושטש ַאב טצוּפענ ןוא

 ,עצינדנו-ענ עדנלע ןַא ,עמערָא ןַא ,טנַאזעג סנייטשמ ,ןָאט טנַאקעג םיא

 יז לָאז עמ ,ןגעווסמענעי ןופ טשינ רעמ ןרָאװענ ןפַאשַאב ןיא קָאװ

 גנַאל יױזַא ךעבענ ךיז טָאה יז ...?ןקידיײלַאב ךָאנרעד ןוא ןצונסיוא רעירפ

 יד ןופ ּפעלק עכעלטע ךָאנ טּפַאכעג ,טלעוו רעד רעביא טּפעלשענמורַא

 ןייק טּפעלשרעד ךיז טָאה יז זיב -- "ןליבצנַאמ עקיטפַאהלקַאש עשלַאפ ,
 ויוש טסייה יז .טשינ חטרח ןייק טָאה יז ,טָאנ ןעקנַאד ןוא ,עקירעמַא

 ריא טימ קירוצ ןיוש טסייה יז ,"קַאזָאק עלעדנַײרב, רעמ טשינ טרָאד

 ,"בַאשזד םענַײפ ַא רעייז טָאה יז, ."קַאינרעשט םַאדַאמ, ןעמָאנ ןטלַא

 עקיכעלַײק בלַאה עסיורג טימ ווירב ַא ןיא ןעטעירנעה וצ יז טביַײרש ---

 ןיוש ןזיא יז ,תמא -- ,לגייב ענעטכַאלפעג יו סיוא ןעעז סָאװ ,תויתוא

 ןופ הנידמ רעטשטנעבעג רעד ןיא ַאד לַײוװ ,עסירטקַא ןייק רעמ טשינ

 ."עיניק ַא הכאלמ רעדעי ףַא טריפעגנַײא זיא ,יז טבַײרש ,ןסובמולַאק

 -מערפ ןייק וצ טשינ ןזָאל ןוא "עינויא רעייז דיז ןבָאה ןרָאיטקַא עשידִיי
 ,"בַאשזד, רעדנַא ןַא טנַײה יז טָאה רַאפרעד .עניב רעד ףַא ןרָאיטקַא עד

 ,..רעטַאעט ןשידִוי ןיא היוא ןוא עקידובכב ַא ךיוא ,עלעטש רעדנַא ןַא

 יז .וירב ןיא טשינ טייטש -- זיא סָאד "בַאשזד, א רַאפ סָאװ
 -ירפוצ ץנַאג זיא ןוא חסנרּפ ןייש ,טָאג ןעקנַאד ,טָאה יז זַא ,רָאנ טבַײרש
 -יא ןיא טשינ'ס ןעו ,ןעגנונעּפָאה עלַא ןבעגענפיוא ןיוש טָאה ןוא ןד

 ייז ףֵא זָאל :הכרב ַא טימ סיוא טזָאל ןוא ,ןבעל טרַא ריא ןטַײבעפ
 -אי םעד ףַא -- עלַא ןופ רעָירפ ןוא ,ןליבצנַאמ עֶלַא ףַא ,טיוט א ןעמוק
 ...?רע טבעל ךָאנ -- רָאטקעריד ןווילשעד

 -ַײװ טבַײרש --- ,דיירפ ןַײמ ןלעטשרָאפ טשינרַאג ךַײא טנַאק ריא,
 טנעז ריא זַא ,ןרָאװעג ריווועג ןיב ךיא זַא --- ,קַאינרעשט םַאדַאמ יד רעט

 יו ,ךַא .עקירעמַא ךָאנ "ּפָארוי, ןופ עיצנַאטס עטצעל יד ,ןָאדנַאל ןיא
 רעהַא טמוק ריא ןעוו ,טכַארטענ ךימ ךיא בָאה ,ןעוועג טלָאװ סָאד טוג

 בָאה ךיא ,ץַאלּפ רעַײא ףַא טקנוּפ ןעוועג ריא טלָאװ ַאד !עקירעמַא ןייק

 -ענעמ רַאּפ ַא טימ ךַײא ןנעװ ןָאט דעה א וליפַא טביולרעד ןיוש רימ
 טרעהעגנוצ קראטש דיז ייז ןבָאה ,סרעטַאעט עשידיי עניה יד ןופ סרעשזד

 רעַײא ןזיװַאב ייז ךיא בָאה ."עשטקיּפ, רעַײא ףַא טנערפענכַאנ ןוא
 ַאב ןבָאה ייז .הנושמ-התימ ַא ןעמונעגנַײא רעש ייז ןבָאה ,"עשטקיּפ,
 רעדָא ,ןבַײרש ךַײא ייז ןלעוו סיוועג .סערדַא רעַײא טשלחעג ,ןטעבעג רימ
 .ענַאדַאמירּפ סלַא טרישזַאננַא אמתסמ ,ןבירשעגנ ןאוש ךַײא ןבָאה ייז

 טשינ רָאנ ןוא ןלעטש טשינ ןעגנוגנידַאב ןייק ייז טלָאז ריא :הצע ןַײמ

 -עניילּפָא םוש ןָא רָאנ ןרָאפ וצ ןעמוק ןוא ןעמענ רָאנ ,ןליפַא ןרעפטנע
 ןרָאיטקַא ערעדנַא רַאפ ?דנו-ענ ןַײז וצ ריש רעד ןזיא ןענַאװ זיב .שינ
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 עכלעזַא רָאנ ."עינוי, רעד רעביא ךעלרעווש .ןגָאז טשינ ךַײא ךיא לעוו

 -ָאפ וצ טמוק ריא ןעוו ,ַאקסעלַאפַאר יוװ ,לשמל רעדָא ,ריא יוװ ,?סרַאטפ,

 סָאװ רַאנ ,טנעה יד ףַא ןנַארט ךַײא טעוװ עמ זַא ,רעכיז יו רעמ זיא ,ןר

 -ַאפַאר רעסיוא ןוא רעדורב רעַײא רעסיוא .,דוסב ןַײז ףראד סע ?ןעד

 -- טּפיוהרעביא ןוא ..ןסיוו טשינ ןופרעד םדא-זב ןייק רָאט ,ָאקסעל

 םעד ןעיײרדרַאפ יױזַא ךַײא טעװ סָאװ ,רָאטקעריד רעווילשעדַאי רעד טָא

 ,עשז טסנעדענ ...ןטנַאלּפסיוא טשינ םיא ןופ קיביײיא ךיז טעו ריא זַא ,ּפָאק

 -ןק ןֹוא םענייק טימ ןדייר טשינ ןוא םענייק ןבַײרש טשינ ,םשה ןעמל

 טמוק ריא ןזַא ,ןשטנעמ רַאּפ ַא טנַאזעג ַָאד ןיוש בָאה ךיא ,ןרָאפ וצ ןעמ

 -כַאנ עקיזָאד יד טקורדענּפָא ןוא טליופענ טשינ דךיז ייז ןבָאה ,ןרָאפ וצ

 ךַײא קיש ךיא ."עשטקיּפ, רעַײא טימ םענייאניא ןטעזַאג יד ןיא טכיר

 -וא עַײרטעג ַא ,םי טַײז רעד ףֵא ַאד טָאה ריא זַא ,טסייוו ןואא ,ןטעזַאג יד

 ןיא ןעמָאנ ריא סָאװ ,ןדנַײרפ עטסנבעגעגרעב

 ,?קַאינרעשט עלעדנַײרב

 ןבָארגעגרעטנוא טייהרעליטש קַאזָאק עלעדנַײרב ךיז טָאה ױזַא טָא
 יז טָאה ּפַאלק םענייא םעד טימ .ןַאמצלָאה אנוש ןקיטולב ריא רעטנוא

 טָאה ,ןייֵלַא ענַאדַאמירּפ יד םיא ַאב ןעמענוצ .טנגונגַאב טשינ רעבָא ךיז

 טנעה ענַײז ןופ ןסַײרסױרַא ףרַאדַאב עמ .קיצניוו זיא ,טכטַארטעג דיז יז

 םיא טיג סָאו ,עקיצנייא סָאד ,טנַאמרַאפ רע סָאװ ,עטסעב עמַאס סָאד

 -עייא ענעדלָאנ םיא טנַארט סָאװ ,עלעדניה ערעַײט סָאד .ןעז וצ טלעװ יד

 ,"טַאי, םעד םיא ַאב ןעמענקעװַא ףרַאדַאב עמ --- טרָאװ ןייא טימ ,ךעל

 לָאמַא טָאה רע יו יױזַא ,ןעמענקעװוַא זָאנ רעד רעטנוא ןופ ,ןָאקסעלַאפַאד

 ,ענַאדַאמירּפ יד גרעבמעל ןופ לצענ ןב לצענ "רָאטקערד, םַאב ןעמונענוצ

 -"ושטש ַאב ,אנוש ןטייוצ ריא ַאב ןעמונענוצ לָאמַא טָאה עמ יוװ ױזַא

 .קַאװיּפס ַאזָאר ,עלעדניה ענעדלָאג עטייווצ סָאד ,ןקַאּפ

 רךיא ןיא ןיילַא טָאנ ןוא ,קַאזַאק עלעדנַײרב טנַאזעג ךיז טָאה ױזַא
 ,ףליהוצ ןעמוקענ

 ףלע לטיּפַאק

 לָאמַאטימ ייווצ סָאש ןייא טימ

 -עכיז "םייח רעד ןיא, ןבעל ץנַאג ריא ףַא טָאה קַאזָאק עלעדנַײרב

 -עננַא ךיז טָאה יז סָאװ ,םעד ןופ קלח-טנעצ ןייק טנעיילעגרעביא טשינ

 רעד ןיא ,אד טצעזאב ךיז טָאה יז טניז ,טַײצ רעצרוק רעד ןיא טנעייל
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 טנעלפ ,םייה רעטְלַא רעד ןיא טרָאד ,"ןסובמולָאק ןופ הנידמ עטשטנעבענ,

 ?בוי ַא ןיא לָאמנייא ?ןעוו רָאנ ,טרָאװ טקודדעג ַא ןבָאה ביל ךיוא יז

 םעד רעביא ןציזסיוא ,"ןַאמָאר ןטנַאסערעטניא-טסכעה , א ,?כיב ַא ןגירק

 ןיא ,ַאד .ןעז טשינ לָאז רענייק זַא ,טייחרעליטש ןענייוו ןוא טבענ עצנַאג
 ַא ןכוז ןעמ טרָאּפשרַאפ ,"ןסובמולָאק ןופ הנידמ רעטשטנעבעגנ,, רעד

 -ײּפ! ַא ןגעקַא ריד ןעמ טנַארט ,"טירטס" רעד ףֵא סױרַא טסייג ,לכיב

 ןיא ?רעּפייּפ , רעדעי ,"רעּפייּפ , ַא ךָאנ ןוא ,"רעפייפ, ַא ךָאנ ןוא ,"רעּפ

 ,ייוויייוו .ךלימלגיופ ןופ לופ זיא ןוא טנעס ַא טסָאק ,ךעלַײל א יו ,סיורג

 ןוא םייה רעד ןופ סעַײנ עטצעל עמַאס יד ?ןַארַאפ טשינ טרָאד זיא סָאװ

 עמ סָאװ ,ךעלּפעק ענייש עכלעזַא טימ ץלא ןוא ,טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ

 ךיז ןקורד ןענַאמָאר א רַאפ סָאװ טנַײה ,לַײמ א רַאפ ןעזרעד ייז ןָאק

 -ַאמַאר ייווצ ,רָאי וצ רָאי ןופ קידנעטש ןעיינ "רעּפייּפ, ןדעי ןיא !טרָאד

 רעתמא ןַא -- ןרעדנַא ןרַאֿפ רענעש ןיא ןַאמָאר ןייא ,לָאמַאטימ ןענ

 !ןדע-ןג

 לָאמנייא קַאזָאק עלעדנַײרב זדנוא טָאה "סרעּפייּפ, עקיזָאד יד ןופ

 ,עמארד, ןופ קירבור רעד רעטנוא טנעיילעגסיוא טנווַא םענייש ַא ןיא

 ,"ןואטּפַא, .קרָאי-ינ ןופ טסעוװ רעד ןיא זַא ,סעַײנ ַא "קיזומ ןוא טסנוק

 טסעג ייווצ זירַאּפ ןופ טרַאװרעד ןרעוו ,?טרעפ ןשיטַארקַאטסירצ םעניא
 -נע םענופ רעליּפשד-ןילַאיװ רעטמירַאב רעד :?סרַאטס, עסיורג ייווצ ---
 ,טלעוו רעד ןופ ןרענניז יד ןוא ךַאמלעטס אשירג ףיוה ןכעלגינעק ןשילג

 -ייּפס עילַאזָאר עטמירַאב:טלעוו יד ,ןיטטַאּפ ןפַארטעגרעביא טָאה סָאװ

 .קַאו
 וצ ןפורעגסיוא קַאזָאק עלעדנַײרב טָאה -- ?קַאוװייּפס עילַאזָאר ---

 -ךיילק יד רעביא טנעה עדייב טימ שטַאּפ ַא ךיז טננַאלרעד ןוא ןיילַא ךיז

 !קַאוװיּפס עזָאר ,עזָאר ךָאד זיא סָאד ,דלאוװ --- ,ךעל

 -ַאר ,שטַײט'ס .למיה ןטעביז ןפַא ןעוועגנ זיא קַאינרעשט םַָאדַאמ יד

 ןיא גַארט ַאוןבעגעג ךיז ןבָאה סע ןוא !ןרָאפ וצ טמוק קַאוװיּפס עזַאר ,עז

 סָאו ,ךַא .סעיזַאטנַאפ ןוא תובשחמ ײלרעלַא ,רעכיוו ַא יװ ,ּפָאק ריִאְו

 ןלַאפ ןלעװ ייז !ןעזרעד יז טעװ עזַאר זַא ,ןַײז טעװ סָאד הלודג ַא רַאפ
 -ונ ויא סָאד -- ןשוקעצ ךיז ןלעוו ןוא זדלַאה ןפַא ערעדנַא סָאד סנייא

 טכַאמ סָאװ ,ריא יַאב ןגערפרעד ןבייהנָא ךיז יז םעוו םעדכַאנ ,סנייא רעמ

 טניד רעטַאעט ַא רַאפ סָאװ ןיא ?הנידמ רעקיזָאד רעד ןיא גנַאל ןיוש ?יז

 טניד רעטַאעט ןיא ...!ןלָאר עכלעוו ,ךַא ?יז טליּפש ןלָאר עכלעוו ?יז

 -שטנעבענ, רעד ןיא ,ָאד .טשינ רעמ ןיוש יז טליּפש ןלָאר ןייק רָאנ ,יז

 ,"עיניא ַא הכאלמ רעדעי ףַא ןַארַאפ ןיא ,"ןסובמולָאק ןופ הנידמ רעט

 עקַאט טניד יז ...ןרָאאטקַא עדמערפ ןייק טשינ טזָאלרעד "עינוי, יד ןוא

 .בַאשזד רעדנַא ןַא טָאה יז .עניב רעד ףַא טשינ רָאנ ,רעטַאעט ןשידִוי ןיא
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 סָאװ ,ֹונ -- .סעסערד, יד רעביא ריא טוט ,"סעסימ, יד טמעקרַאפ יז

 ...?יֹוזַא טשינ ?סָאװ .ןבעל ַא ןכַאמ ןוא ןענידרַאפ יבַא ?סיוא סָאד טכַאמ

 עריא טימ ריא ףַא ןקוק ןוא עזָאר ןרעפטנע ריא טעוװ -- !םיוועג ,סיוועג

 .קוק םעד טייטשרַאפ קַאינרעשט םַָאדַאמ יד ...ןגיוא עשירענַײגיצ עדנעולג

 -רַאפ , ;השעמ-תעב יאדווַא דיז טכַארט יז ,ןדנובעגסיוא ?דיימ סָאד ןעק יז

 סיוועג .,,"{רימ טימ רעסעב ןַײז טשינ קאינרעשט םַאדַאמ יד לָאז סָאװ

 "בַאשוד, ַא ןבָאה רעסעב ןָאק יז זַא ,עדמערפ אב ןעניד יז ףרַאד ;יױזַא

 = ,לָאמַא ריא טימ טבעלעג טָאה סָאװ ,ןדנַײרפ ַא ַאב ,רענענייא ןַא ַאב

 ...ןרעטסעווש ענעגייא ןַא יו

 עצנַאג ַא טכארברַאפ קַאזַָאק עלעדנַײרב עמערַא יד דיז טָאה ױזַא

 טשינ טָאה יז .טרעביפענ שזַא טָאה ןוא תומולח עכעלקילג יד ןיא טכַאנ

 םעד ךיז ףַא טּפַאכעג ,גָאט ןרעוו טעווס זיב ,ךיז ןטרַאװרעד טנַאקעג

 -ַאפַאר ָאעל, וצ ווירב א ןבירשעגנַא ןוא ךיז טצעזענקעוװַא ,קָארפָאלש

 -בלַאה עסיורנ טימ "ןָאדנָאל ?ּפעשטַײװ ,רעטַאעט-ןָאיליוװוַאּפ ןיא ַאקסעל

 :ןושלה וזב ,לנייב ענעמכַאלפעג יו ,סיוא ןעעז סָאו תויתוא עקיכעלַײק

 !ָאקסעלַאפַאר ַאעל רעביל ןַײמ,

 ןוא עטנַאקַאב עטלַא רעַײא ןסענרַאפ טשינ ךָאנ ריא טָאה סיוועג
 םענייאניא לָאמַא ןעוועג ןיא סָאװ ,קַאינרעשט ןדנַײרפ ענעבעגעגרעביא

 טימ םענייאנוא ,עפורט ןייא ןיא ךַײא םימ טנידענ ,דנו-ענ ךַײא טימ

 סָאד טַײצ עכעלקילג ַא רַאפ סָאװ ,דא ...ןדַײל ןוא ןדיירפ טלייטעג ךַײא
 .תורצ ןייק ןעוועג ענדעשז טשינ ןענַײז עֶלַא רימ שטָאכ !ןעוועג זיא
 .ןעוועג טָאוװו םעד ןופ ןדייר טשינ רימָאל רָאנ ,.,,לקעּפ ןַײז טימ רעכעלטיא
 ךיא בָאה ?טסרעּפייּפ; עניה יד ףַא ,דניצַא ןופ ןסעומש רעסעב רימָאל
 זַא ןוא ןָאדנַאל ןיא טציא ךיז טניפעג עּפורט רעַײא זַא ,טנעיילענסיוא
 םָאוו ,ןלעטשרָאפ טשינ ךיז טנַאק ריא ."סעסקוס, ןטסערנ םעד טָאה ריא
 -ענקעווַא דלַאב ךימ בָאה ךיא זַא ,טכַאמענ רימ טָאה סָאד דיירפ ַא רַאפ
 סורג ןעמערַאוװןעמערַאװ א ךַײא ןקיש ןוא "רעטטעל, ַא ןבַײרש טצעז
 ךיאו ,ןבעפ ַא ךַאמ ןוא דניצַא ךימ ןיפעג ךיא גוו ,דנַאל ןטַײװ םעד ןופ
 דעד טימ ןענַאמצלָאה טזָאלרַאפ בָאה ךיא סָאו ,טשינ הטרח ןייק בָאה
 ןייק ךיוא רעטַײװ לעוו ךיא זַא ,גנונעפַאה ַא םָאנ וצ ןוא ,עינַאּפמָאק
 .רעטַאעט שידִיי ןופ דנַאפ עתמא סָאד ןיא עקידעמַא ,ןבָאה טשינ הטרח
 גװ ,טשינ ןעמ טסייו ,רעהַא ןרָאפ וצ טמוק ריא ןעֹו זַא ,ןיימ ךיא
 ןרענ ַאד ןעמ טמענ רָאיטקַא ןדעי טשינ ,תמא .ןצעזקעװַא ךַײא לאז עמ
 רעדעי ףַא זיא ,"ןסובמולָאק ןופ הנידמ רעטשטנעבענ , רעד ןיא ָאד ,.ףיוא
 סָאװ ,"עינוי; רעייז ןבָאה ןרָאיטקַא ךיוא ."עינויא ַא ןַארַאפ הכאסמ
 רעטמידאב ַא טמוק סע ןדַײס ,עניב רעד ףֵא עדמערפ ןייק וצ טשינ טזאל
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 ןופ דייר ןייק רָאנ זיא ,רעהַא טמוק ריא ןעוו ,ליּפשַײב םוצ ,"רַאטס,

 טימ ןַאט דער א טוונרּפענ בָאה ךיא .,זַײװַאב ַא בָאה ךיא ,"עינוי,, ןייק

 ,"ראטס, ַאזַא ,לשמל ,ןעוו ,ןַײז טלָאװ יו ,סרעשזדענעמ-רעטַאעט עגיה יד

 -ענסיוא דימ ייז ןבָאה ?ןלָארטסַאג ףַא רעהַא ןעמוק לָאז ,ַאקסעלַאפַאר יו

 םיא טלָאװ עמ יװ ,ןעמוקעג ױזַא רָאנ רע טלָאװ ייז ןגָאז ,יאוולה, ,טכַאל

 -עג ןוא רעטרעוו ענענייא ערעייז רעביא ךַײא ביג ךיא "!טרעקוצרַאפ ַאד

 רעַײא .ץַאלּפ רענעשטנווועג רעד ךַײא רַאפ ןיא ןָאדנַאל טשינ זַא ,ןיפ

 ַא רָאנ טשינ ןַײז טעוו ריא ווו ,דנַאל םענעדלַאג םעד ןיא ,ַאד זיא טרָא

 ןוא דימת ףַא "סרַָאטס, עטסערנ יד ןופ רענייא רָאנ ,עלַײװװ א ףַא טסַאנ

 -רע יד עכלעוו ןשיווצ ,סרערערַאפ רעטנזיוט-רעטנזיוט טימ ,קיבייא ּףַא

 --- ךיא ןיב עטש
 ןדנַײרפ עטסנבענעגרעביא רעַײא

 ,?קַאינרעשט ענַײרב

 רעהַא טמוק געט יד זַא ,הרבס ַא :טנאמרעד ךימ בָאה ךיא ,טוג ,ָאי

 טָאה ריא -- קַאויּפס עזָאר ןדנַײרפ עקילַאמַא ןַײמ זירַאּפ ןופ ןרָאפ וצ

 טכַארבעג טרעוו סע ווו "סרעּפייּפ , עניה יד ףַא ..,?ןסעגרַאפ טשינ ךָאנ יז

 ססימ, רָאנ ,קַאוװיּפס עזָאר טשינ רעמ ןיוש יז טסייה ,"עשטקיּפ, ריא

 ַאד ךַײא קיש ךיא .ןעוועג יו ,רענעש ךָאנ ןיא ןוא "קאווייּפס אילַאזָאר

 ,קַאויּפס עזַאר ןופ "עשטקיּפ, רעד טימ "רעּפייּפ, םענופ טינשסיוא ןַא

 -טסבלעז ."קַאוייּפס אילַאזָאר ססימ, :טנַײה ןיוש יז טפור עמ יוװ ,רעדָא

 ןייק :דוס רעקילייח ַא ןַײז ףרַאד דַײא וצ ווירב ןַײמ זַא ,דעלדנעטשרַאפ

 רימ טעו ריא ביוא .טָאנ ןוא ריא ןוא ךיא רָאנ ,ןסיוו טשינ רָאט ל?נייפ

 ,סערדַא ןַײמ ךַײא ךיא קיש ,ווירב ענַײמ ףַא ןרעפטנע

 ."קאינרעשט ענַײרב

 ףלעווצ לטיּפַאק

 "טַאיי ןטימ זיא סָאװ

 ,ןֿפָארטעג טכעלש טשינ ןוא טליצענ טונ טָאה קַאזָאק עלעדנַײרב

 -וירב עריא טימ .החלצה יד ?סיב א טליּפשעגוצ ךָאנ ריא טָאה .וצרעד

 -וצ טפרַאדַאב יז טָאה ןָאקסעלַאפַאר וצ ןוא בלאוש ַאטעירנעה וצ ךעל

 רעטַאעטןַאיליװַאּפ רענָאדנַאל סָאד ןעוו טַײצ ַאזַא ןיא טַארוקַא ןפערט

 בלַאװש ,ןַאמצלָאה, עינַאּפמָאק יד ןוא ,ךיז ןסילשוצ ַאב ןטלַאהעג טָאה
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 ןוירב ריא טימ יז טָאה םעדרעסיוא ,ןרעוו ןלַאפעצ ַאב -- .ּפמָאק טע

 ,טנפעעג ןניוא יד שממ םיא ןָאקסעלַאפַאר וצ

 ןטלַאהרעד טָאה ָאקסעלַאפַאר רעדייא ,רעירפ נעט רַאּפ א טימ טשרע

 -וא ?גרָאג ינעב רעלפוס ןטימ קידנריצַאּפש ,רע טָאה ,ווירב ןקיזָאד םעד

 -סירַא םענופ ןסַאגלעבענעשעפ יד ןופ רענייא ףַא ןעזרעד ,ןָאדנַאל רעב

 תויתוא עסיוינ ץנַאנ טימ רעטסיוּפ ןסיורג ץנַאג ַא ?טרעפ ןשיטַארקַאט

 טימ ןעמַאזוצ ןוא ,"קַאווייּפס, רעדָא ,קַאוװיּפס אילאזַאר, ןעמַאנ םעד
 סָאד טָאה רע יוװ ןוא ,"ךַאמלעטס ַאשירנ, ןעמָאנ ַא ךָאנ -- ןעמָאנ םעד
 ,ןצרַאה םַאב ךיז ןבעגעג ּפַאכ ַא ןוא ןבילבענ ןייטש רע זיא ױזַא ,ןעזרעד

 ַא רעלפוס רעד םיא טָאה -- ?ריד טימ ןיא טָאג ,ןיא סָאװ ---

 שיפַא עטְלַא ןַא ?ןעזרעד סעכלעזַא ָאד וטסָאה סָאװ -- .ןבעגענ נערפ

 ?ןטַײצ סעקצינלעמכ רַאפ ןֹופ

 -- ,טייטש ַאד סָאװ ,ןענעיילדעביא רימָאל ,עלַײװ א רָאנ ייטש ---

 ריווועגנ ןרעוו ןוא ּפִא ךיז ןלעטש עדייב ןוא ,ָאקסעלַאפַאר םיא וצ טכַאמ

 -ייא ןיא ןעוועג זיא קירוצ ַײרד-ייװצ םישדח א טימ זַא ,שיּפַא םעד ןופ
 -טמירַאב ייווצ ןופ טרעצנַאק ַא ןָאדנַאל ןיא ןלָאה עטסערנ יד ןופ םענ

 ..ךַאמלעטס ַאשירנ רעטסימ ןוא קַאוװייּפס אילַאזָאר ססימ :ןטייק

 רעד ןיא דלעה ןגנוי רעזדנוא ַאב ןביוהעגפיוא ךיז טָאה םערוטש ַא

 -ענ ןיוש ,ָאקסעלַאפַאר ,רע ןיא טַײצ רעבלעז רעד ןיא ,שטַײטס ;חמשנ

 ?טייהננעלעג ַאזַא ןזָאלכרוד טנַאקענ סָאד רע טָאה יװ ,ןַאדנַאל ןיא ןעוו

 -- םסייוו רעוו ןוא ! ?ןעז טשינ יז ןוא טָאטש ןייא ןיא ןעלזייר טימ ןַײו

 ...?ןָאדנָאל ןיא ךיוא טציא ךָאנ יז ןיא רשפא

 ועװעג ןיא ,ןגערפ וצ ןענופעג טָאה רע ןעמעוו ַאב ,רעטשרע רעד

 -רַאפ ,בלאווש ?סינ .ןַאדנַאפ רעביא רעריפ ןוא טנַײרפ רעטונ רעַײנ ןַײז

 ַאזַא טימ םיא וצ ןעמוקענוצ רע זיא ױזַא טא טָאלנ טשינ זַא ,ךיז טייטש
 רע ;טַײז רעדנַא ןַא ןופ רַאנ ןבעגענ ּפַאכ ַא םיא טָאה אקסעלאפאר ,ךַאז

 -ניז ,סרעליּפש עטמירַאב עכלעוו ,ןעמענ יד ַאב ןענעכערסיוא םיא לָאז
 ?ןבעל ןַײז ףֵא טרעהענ טָאה רע סנרעגניז ןוא סרעג

 טזָאלעג טשינ ףךיז טָאה ,לַארטַאעט רעתמא ןַא יוװ ,בלַאװש לסינ
 -ענ ?טעצ ַא רענניפ יד ףַא ןענעכערסיוא ןעמונעג דלַאב ןוא ןטעב גנַאל

 .ןעניוטש וצ ןעוועג זיא'ס זא ,ןעמענ עסַאמ ַאזַא רעבָא ,ןעמ

 ,"הדגה רעד ןופ, דס ַא ןעוועג ןענַײז ןעמענ עקיזַאד יד ןשיווצ ,תמא

 טא בלַאװש ?סינ ַאב ןרָאװעג ןריובעג ןענַײז סָאװ ,עכלעזַא טסייח סָאד

 ,טלעטשענסיורא ךיז טָאה סע .טונימ רעקיזָאד רעד ןיא עקַאט טשרע ָאד
 טנעַאנ ,טנַאקַאב ןעוועג בלַאװש לסינ ןזיא ןטייקטמירַאב ךס ַא טימ ןא

 ..יטטאּפ ,לשמל ,ןדנובענסיוא עקַאט ,טנַאקַאב

 -- ,אקסעלַאפאר רעביא םיא טנַאלש -- !ור וצ ןָאל ןיטטאּפ ---
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 ?קַאװיּפס רעמָאנ ַא לָאמַא טרעהעג וטסָאה וצ ,רעסעב רימ גָאז וד

 ,סקַאוויּפס ייווצ ַאד זיא'ס ?קַאוװיּפס רעפסָאוװ --

 טשינ אקסעלאפאר ךיז טָאה קַאלש ַאזַא ףַא ?סקַאויּפס ייווצ ---

 :טנַײרפ ןַײז וצ ןָא ךיז טפור רע ןוא ,טכירעג

 ,קַאװיּפס ַאילַאזָאד רעדָא ,עזָאר זיא ןעמָאנ ריא ---

 ןטיירב ןַײז טימ טכאלעצ בלַאוװש ?סינ ךיז טָאה -- !אכדַאכדַאכ --

 רעד טימ ךיז ןעק רע רעדָא זַא ,ןטַײדַאב טנַאקעג טָאה סָאװ ,רעטכעלענ

 ,ןענעק וצ ןעמעוו ָאטשינ זיא'ס רעדָא ,ייווצ ערעדנַא יו ,קַאוויּפס עזָאר

 עטכישעג עגנַאל ַא םיא אב קעװַא זיא רעטכעלעג ןקיזָאד םעד דָאנ

 ןוא ,טנאקַאב ריא טימ ךיז טָאה רע ױזַא יו ;ןיטטַאּפ ןנעוו לָאמַארעדיוװ
 טימ לַאדנַאקס א םיא ַאב ןעגנוּפרשענסיױרַא טשינ ריש זיא'ס יױזַא יװ

 ...לקינייא ןַא סיטטַאּפ

 ?לקינייא ןַא סיטטַאּפ טימ ---

 ..!ךעלקינייאזרוא-רוא ןוא ךעלקינייא-דוא ןיוש טָאה ענעי !אהא ---

 טשינ רע טָאה טונימ ַא .טורעג טשינ ָאקסעלַאפַאר טָאה גָאט םענעי

 ,סיורַא ןסיורד ןיא ןסירענ רָאנ םיא טָאה סע .בוטש ןיא ןציזנַײא טנַאקעג

 ,םיא וצ טדער עמ סָאװ ,טרעהעג טשינ טעמכ טָאה רע

 ַאב טגערפעגנָא ךיז ןַאמצלַאה טָאה -- ?"טָאי, ןטימ ןזיא סָאוװ --

 .בלאווש קַאזיא ףתוש ןַײז
 ?ךימ וטסנערפ סָאװ ,"טָאי, ןַײד ךָאד זיא'ס ---

 -ַאמ רעד וצ ןעגנַאגענקעװַא ןיא ןוא טזָאלענּפָא םיא טָאה ןַאמצלָאה

 .ןעמ

 ?"טַאי , ןטימ זיא סָאוװ ---

 ,ןסַײבנָא ןלעטשוצ ןַײרַא ךיק ןיא ןבילקעג ךיז טָאה הכרב-הרש

 ;טקַאהענּפָא םיא יז טָאה
 "ןעשטיק, ןיא ןייג ףראדאב ךיא ,"טָאי, ןטימ ורֹוצ ךימ זאל ---

 "טרעדאב, רע ןוא ,"רעניד, ןלעטשוצ ןוא "סענקישט, ייווצ ןקילפּפָא

 טשינ טָאה יז יװ ,חכרב-הרש עטלַא יד ;ענעב אטָאנ) !"טָאי,, ןטימ ךימ

 ַא טשטאנעג ךָאד יז טָאה ,ןָאדנַאל ערעטצניפ עטסיוו סָאד טַאהעגנ טנַײפ

 (שילגנע ?סיב
 ןושל ןפַא ךיוא ןיוש טסדער וד, ;ןבענעג ַײּפש ַא טָאה ןַאמצלָאה

 :רעטסעווש יד טּפַאכעגנָא טָאה ןוא -- ??הכלמ רעשילגנע רעד ןופ

 רעד ַאב ןבעגעג גערפ ַא רע טָאה -- ?"טָאי, ןטימ ןיא סָאװ ---

 ,רעטסעווש
 ןסעגרַאפ ןיוש טָאה ןַאמצלָאה זַא ,טיוט יױזַא ןרָאװעג זיא עקטַאלז

 יז ןיא סָאװ, .רעטסעווש רעד רַאפ ןקָארשרעד דיז ןיא ?טָאי, םעניא
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 ןעמונעגנַא ,ריט יד ןסָאלשענוצ טָאה רע ..."?ןרָאװעג ךיילב ױזַא סעּפע

 :ןַײרַא ןגיוא יד ןיא ףיט ריא טקוקעגנַײרַא ,טנַאה א רַאפ רעטסעווש יד

 ?ריד טימ זיא סָאװ ,עקטַאלז ---

 -ענוצ ,טרעפטנעעג עקטַאלז עמערָא יד םיא טָאה --- ,טשינרַאג ---

 "יטש טימ ,דניק ןיילק א יוװ ,ךיז טנייוועצ ןוא שיט םוצ םינּפ ןטימ ןלַאּפ

 ,ןרערט עמערַאוװ-עמערַאװ רָאנ ,על

 ןצַײרד לטיּפַאק

 עינַאּפמַאק עַײנ יד

 ןיא "דעטימיל ,סָארב סניקשטעה, עמריפ רעד ןופ רעיײטשרָאפ רעד

 -ַאניבמַאק סבלַאװש לסינ טנעגַא ןפיוא ןעגנַאגעגנַײא זיא סָאװ ,ןָאדנַאֿכ

 "כע ןַא יװ ,טרָאװ ןטלַאחעג טָאה ,רעטַאעט-ןָאיליוװַאּפ ןשידיו ןטימ עיצ

 ,טנכערעגסיוא ,הרוש עטצעל יד טריפעגנרעטנוא טָאה רע ,רעדנעלגנע רעט

 -עג דבכמ ןוא "סענזיב , יד וצ טגיילרעד טָאה רע גנילרעטש טנופ לפיוו

 טָאה רע "טַײר-ללָא, ןקירעפעלש ןוא ןטלַאק ַא טימ טנעגַא םעד ןעוו

 רֵאֵנ ,רענניפ עטלַאק ייווצ טימ ,לָאמעלַא יו ,םיא טרעַאב טשינ ןליפַא

 ןיא ךיז טּפַאכעגנַײרַא ,ןטניה ןטימ הליחמ םיא וצ ךיז טיירדעגסיוא

 .קעװַא ןוא --- ליבָאמָאטיוא ןַײז

 עג בלַאװש לסינ רשפא טכַאװ טַײצ רעדנַא ןַא ןיא זַא ,ןַײז ןַאק סע

 רעבָא לָאמ סקיטציא .ןצרַאה םוצ ךיז ןעמונעג ןוא םירוסי ןופרעד טַאה

 זיא רע .טקנעשעגקעװַא טשינ טונימ עקירעביא ןייק וליפַא םעד רע טָאה

 -ענ ךיז לָאז רע ,עיצַאניבמָאק רעַײנ ןַײז טימ טקיטפעשַאב ןעוועג ליפוצ

 "רַאפ ,טנשקערַאפ ךיז טָאה רעדנעלגנע רעטלַאק ַא סָאװ ,ןצרַאה םוצ ןעמ

 רעטַײװ ןוא ,גנילרעטש טנופ טרעדנוה עכעלטע רעטַאעט שידִיי ףַא טייז

 -עגנַײרַא טלָאװ רע זַא ,דִיי ַא דִיי ןייק טשינ זיא יונ א ,ןייג !טירט ַא טשינ

 טיוט רעדָא -- ךשפנ-הממ :רעטַײװ ןכַארקעג ןיוש רע טלָאװ ןכַארק

 "רַאֿפ רעדנעלגנע ןַא זַא ,טכַארטענסיױא סָאד טָאה רעװ ..."טיור רעדָא

 ,רֶשפא טניימ ריא .ןייטשראפ ֹוצ ןָא טשינ טבייח רע ?טפעשעג ַא טייטש

 ..טגָאזעג ?ןניוא יד ןיא טנַאזעג טשינ םיא סָאד טָאה בלאווש ?םינ זַא

 רע טָאה -- !סניקשטעה רעטסימ, ן!ןקידנעמיוש א םיא טעז ריא יו

 ןקניל ןַײמ ןיא רימ ַאב סָאװ ,,תוכרב יד ןבָאה לָאז ךיא -- .טנַאזעג םיא

 טימ ..."שוילעּפַאק ןרעטנוא דַײא ַאב יו ,לכש רעמ ךיז טניפעג ֿ?וויטש

 ..סטוג סנעמעלַא ןבָאה יױזַא לָאז רע ,אכ-אכ ,רעטרעוו יד
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 -ונעג ןוא טנַײרפ ענַײז ראפ טמירַאב בלַאוש ?סינ ךיז טָאה ױזַא
 ןוא ,טכַארטענוצ טָאה רע סָאװ ,עיצַאניבמָאק עַײנ ןַײז ןעװענַאלּפ ןעמ
 עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ טמוק רע יױזַא יוז ,ךיוה רעד ןיא טריזַאטנַאפ
 עטסעב יד ;אוהש םינימאמ ?כ ןופ טײטשַאב סָאװ ,עינַאּפמָאק ַא םימ
 טניימ סָאד) סנרעגניז עטסעב יד ,(ןָאקסעלַאּפַאר רע טניימ סָאד) ןטסיטרַא
 טניימ סָאד) סרעקיזומ עטסעב יד ,(ענַאדַאמירּפ יד ,רעטסעווש ןַײז רע
 בלַאוש לסינ עקַאט ,רע זיא ּווװ ןוא ,(?דניזעגנ ןטימ ןזח רעשזמאל םעד רע
 שידיי וצ תוכייש ןייק רָאנ ןיוש טָאה רע זא ,רשפא טניימ ריא ?ןיײלַא
 לָאמַא ןיא בלַאװש סינ זַא ,חרבס ַא !תוכייש ןימ א ךַאנ !ַאהַא ?רעטַאעט
 ןַא רעטַאעט-ןָאיליװַאּפ הענַאדנַאל ןיא ןעוועג ,טכַאדעג טנַײה טשינ
 :"רעשַא , ןַא טסייה סָאוװ ,ןיײטשרַאפ וצ טינ בלַאװש לסינ ןוא ,"רעשא;

 ןַא סע טסייה זדנוא ַאב ,"רעטעליב, ַא סָאד טסייח דַײא ַאב ---
 יו ,קינייוסייא רעמ ןיא ,ךימ ריא טייטשדַאפ ,טעברַא ןַײז ,"רעשַא,
 "רעטעליב, רעד ,ןיינַאב טשינ םיא ןָא רעבָא ךיז ןָאק עמ .,קיניײװעניא
 ,רעטַאעט ןופ גנַאגנַײרַא עמַאס םַאב ךיז טניפעג ,"רעשַא, רעד רעדָא
 רעד ףא גנוטכַא טינ ,רעצעלּפציז יד ףַא ןָא טזַײװ ,ןטעליב יד ּפָא טמעני
 -נַאנ סָאד ,דעלטנגנייא טייטש "רעשַא, ןפַא טרָאװ ןייא טימ י-- גנונעדרַא;

 טווורּפ ,ןָאדנָאל ץנַאג טייטש ןעמסילָאּפ ןפַא ,לשמל ,יוװ ױזַא ,רעטַאעט עצ
 רעד טימ נָאט ןטוג ַא ןיא -- ןעמסילַאּפ םעד ןַאדנַאל ןופ וצ טמענ
 -,,עטָאּפַאק

 :רעטַײװ טקַאה ןוא ?שמ ַא טימ ןיילַא בלַאװש לסינ טנאז ױזַא

 ןשיווצ --- ?רעשַא , ןייא ןעוועג ןסיוו ריא טפרַאד ,ןיב דיא ןוא ---
 -עטדןַאיליװַאּפ ןצנַאג ןפַא ןיילַא שטנעמ ןייא ,"רעשַא, ןייא ,"סרעשַא;|
 ךיז ןעמ טָאה רימ ַאב !ָאהַא !ןקידנעמיווש ַא דימ טעז ריא יוװ ,רעטַא
 עקידעגיוז ןוא ,ןפרָאװעג טשינ סעשזָאל יד ןופ ץכעלַאשדןצנַארַאמ טימ
 סָאװ סעּפע רָאנ יבַא ,טנייוועג טשינ רימ ַאב ןבָאה רעטרַאּפ ןיא ךעלהפוע

 ןיא שרַאמ ןוא ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא ,רענלָאס ןרַאפ ןעמונעגנַא זיא --
 ,.לַאדנַאקס ןימ ַאזַא ןפַארטעג ךיז טָאה לָאמנייא !סױרַא ןסיורד/

 ,ץיה טימ טלייצרעד ןֹוא ?ברַא יד טעשטַאקרַאפ בלַאװש לסינ ןוא
 טָאה םיא טימ לַאדנַאקס ַא רַאפ סָאװ ,זיא רעגייטש ןַײז יוװ ,רעַײפ טימ

 רעבָא ןיא .השעמ ענייש ַא רעייז ןעוועג טלָאװ השעמ יד .,ןפָארטעג דיז

 פםינ טָאה סָאד .תמא קיצניװ רעייז ןעוועג זיא טרָאד סָאװ .,ןורפח רעד

 טסייה טסַאטרַאפ ,ףֹוס ןזיב בייהנא ןופ טכַארטעגסיױוא סָאװ רָאנ בלַאוװש
 ,םטוג סנעמעלַא ןבָאה ױזַא לָאז רע, ,ןריווושעגוצ השעמ-תעב ןוא ,סע
 יב ..!שיט ןקיזָאד ןטימ ןגרעוורעד ךדיז ריא טלָאז -- טשינַא

 ענַײז וצ רעטַײוװ רעבירא בלַאוװש ?סינ טייג ?לַאדנַאקס, ןכַאנ דלַאב
 -עמַא ןיא ןקיפג יד .טלָאמ ןוא דנַאֿל םענעדלַאג םעניא-.רענעלּפ ענעדלַאג
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 ךיז טלעטש ןטרָאד ןבעל רעייז ,ןברַאֿפ עטסקיטכיל עמַאס יד טימ עקיר

 םינימַאמ ?כ ןופ עינַאּפמַאק א ,טייקיניילק א ,ןדערנ ןימ ַא יו רָאֿפ םיא

 ,(לטעצ עצנַאג סָאד לָאמַאכָאנ רענניפ יד ףַא םיוא טנכער רע) !אוהש

 -רַאפ סָאװ ,ןיילַא ריא ןיוש טנַאז ,רעטַאעט ַא רעוװ ןיא סָאװ ---

 ,םרעקיזומ ענענייא ,ןטסיטרַא ענענייא ,רעטסעקרַא םענענייא ןַא טנַאמ
 ,טנידרַאפ עמ ?פיוו !סננייא גנידצלא ,גנידצלַא --- ,"םרעשַא , ענעגייא

 ניו ןרעדנַא םעד רעמ םענייא ָאטשינ ,ךַײלג פא ךַײלנ ךיז ןעמ טלייט

 | ?ױזַא טשינ ?טאװ ,ענומָאק ןימ א --- רעקיצ

 ,רעלעק ןיא ,ןטנוא ןעמוקענרַאפ ןיא סעומש רעקיזָאד רעד תמחמ

 טלעטשעגסיורַא רעטשרע רעד ךיז טָאה ,החּפשמ רעשילאקיזומ רעד אב

 "ייב טימ ענר יד ןענמתחוצרעטנוא טיירג זיא דע זַא ,ןזח רעשזמָאל רעד

 ןיא; ,קיבייא ףַא וליפא ,ליו עמ רָאי ?םיו ףא טקַארטנַאק א טנעה עד
 זַא ,ןבירשעג שוריפב ןייטש נעמ --- ,טגַאזעג רע טָאה --- ,טקַארטנַאק

 ןואא ליוו עמ ווו ןוא ליוװ עמ ןעוו ןליּפש וצ טיוחמ ןענַײז רעדניק ענַײז

 ךיז ןעמ לָאז ,ןַײז טעווס ?פיוו ,ןטסנידראפ יד טיִמ ןוא ,ליוז עמ ?םיוו

 ....סלחב קלח ןלייט

 רע ,טסעטָארּפ ַא טימ בלאוש קאווא ןטָאדטענסיױרַא רעֶבַא ןיא ַאד

 קרַאטש השעמ תעב םיא טָאה םינפ עטיוד סאד ןוא --- ,טהנעטענ טָאה

 ןעמ ןָאק יו ,קיטכיר ןצנאנניא טשינ ןיא ןאלּפ רעד זַא -- טציוושעג
 וצ ענַאדַאמירּפ יד רעטסעווש יד רעדַא ,ןָאקסעלַאפַאר ,לשמל ,ןכַײלגרַאפ

 ..ץענערג א ןוא סָאמ ַא ננידצלַא ףֶא ןַײז ףרַאד סע -..?ןעמעוו יבא

 ןבענענקעװַא טָאה ןוא ?סינ רעדורב רעד ןעננופרשעגסיורַא זיא

 | ;:ץיצרַאפ עטכער ַא קַאזיא רעדורב םעד

 ,טסיב ֹוד !וטסיב טכענק ַא !ףַאלקש רעכעלקילנמוא ןַא טסיב וד ---

 -ערּפערטנא ענייש יד ןופ ןרָאװעג טטַאלקשרַאט ןצנַאגניא ,עז ךיא יו

 -ַאטַאַאלּפסקע וצ ,ךימ וטסײטשרַאפ ,ןרָאװעג טניווװועג טסיב וד ,ןרָאינ

 ךיא .עכלעזַא ךָאנ ןוא ןַאמצלָאה דראנרעב ,?צענ ןכ ?צעג יוװ ,סערָאט
 לָאז סָאװ ,ןַאמצלָאה דראנרעב טשינ ןוא ?צעג ןכ לצענ טשינ רעבָא ןיב

 ,רשוי לוק-םדוק ךיז ןיא בָאה ךיא ,סעציילפ טטענעי ףַא קידנטַײר ןרָאפ

 ךימ טעז ריא יוװ ,טכעדר ןיא דימ אב ,טייקכעלשטנעמ ןוא טייקכעלטבערעג
 ןוא רָאי ַא עקידעמַא ןיא ןטעבראקעװַא לָאז ךיא ,ןקודנעמיווש .ַא ַאד

 "עי רַאפ ןצנַאנניא רָאנ סקעז ןוא ףניפ ןוא ריפ ןוא ַײרד ןוא רָאי ייווצ

 ..ןסטונ סנעמעלַא ןבָאה יֹוזַא לָאז ךיא ,ןנעוװ-סמענ

 עעדיא יד .בלַאװש ?סינ טָאה טריפענסיוא זַא ,ךעלדנעטשרַאפבלעז

 טא ןוא טַײהרעמ רעסיורג ַא טימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןיא ענומַאק ןופ
 -עט ןוא קיזומ ,טסנוק ןופ עינַאּפמָאק עַײנ א טעדנירגעג ךיז טָאה יוזַא
 יי ,רעטַא
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 ןצרעפ לטיּפַאק

 טסילַאטיּפַאק רעד

 -רעבירַא ףַא טלעג ןעמ טמענ ּוװ :ךַאז ןייא רָאנ ןבילבעג זיא טציא

 -עבָא זיא ענַארפ עקיזָאד יד ?עקירעמַא ןייק עינַאּפמָאק עַײנ יד ןעלקעּפוצ

 ךיז ןַאק עמ יו ,רעכיו ךס ַא ןוא רעטכַײל ךס ַא ןרָאװעג טזיילעג

 ,ןלעטשרַאפ

 ןלַאינעג רעזדנוא טימ טנַאקַאב ?סיב א ןיוש זיא סָאװ ,רענעייל רעד
 לָאמנייק םיא ַאב זיא טלעג ןיא זַא ,טסייוו ,בלַאוש ל?סינ רָאטַאניבמַאק

 ,רע טגָאז ,טלענ, -- עיצַאניבמַאק עטכער ַא יבַא ,רקיע רעד העינמ ןייק
 ןכוז ןעגנַאנעג טשינ ,רע טנַאז ,לָאמנייקס ןיא רע ,הנאד עטצעל יד זיא

 טלעג םיא ןיא לָאמ סקיטציא ךיוא ,"םיא טכוז ,רע טנָאז ,טלעג ,טלעג

 ,ןפוא ןכעלרעדנּוװ ץנַאג ַא ףַא ןעמוקעגננעקא

 -נַאקַאב ןטוג רעזדנוא ַאב ,"לַאנַאיצַאנעפַאק, ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ,רעמַאלק רעטסימ ןט

 רעטונג א רעדנוזַאב ןכעלטיא ,טסוװַאב יוװ ,זיא רעמַאלק רעטסימ

 רָאנ ,ךיז ףיוא טנָאז ןייֵלַא רע יוװ ,טנַײרפ ןשטנעמ ַא טָאלנ ןוא טנַײרֿפ

 וָאק עמ .טפַאשטנַײרפטונ עקירָאיגנַאל ַא ייז ַאב ןיא בלאווש ?סינ טימ

 ַאטשינ רעמַאלק רעטסימ רַאפ זיא בלַאװש ?סינ ַאב .עביל עטלא ןַא ,ןגָאז

 -עֶלַא ןופ רעירפ בלַאװש טיורטרַאפ סעיצַאניבמָאק ענַײז עֶלַא .דוס ןייק

 ,טלעוו רעצנַאנ רעד ןיוש םעדכַאנ ןוא ,רעמַאלק טנַײרפ ןַײז ןעמ

 -נעלנ ןַײז ןבענעגרעביא בלַאװש ל?לסינ םיא טָאה ריב זָאל;ג ַא ַאב

 סָאװ ,אוהׂש םינימַאמ ל?כ ןופ עינַאּפמָאק רעַײנ רעד ןגעוװ ןַאלּפ ןקידנצ

 ןייא יתלב ,גָאט ןקידנגרָאמ וליפַא עקירעמַא ןייק ןרָאפוצּפָא טיירג זיא

 -ַײר ףַא ,ןטרַאקסּפיש ףַא טשינ ךָאנ טָאה רע -- ּפָא ךָאנ םיא טלַאה ךַאז

 ַא ערה-ןיע ןייק --- טייקינילק ַא .תואצוה ערעדנַא ףַא ןוא ןטסָאק-עז
 !ערטפַאילַאכ עשּפיה

 -ַאלק רעטסימ ןיא ,טדערעג טָאה בלאוש ל?סינ סָאװ ,טַײצ עצנַאנ יד

 סָאוװ ,דרָאב ןַײז ךיז טעלנעג ןוא ןניוא עטכַאמענוצ טימ ןסעזעג רעמ

 זַא ,ךָאנרעד .?לצרעה רָאדָאעט רָאטקָאד ןטימס ךעלנע יױזַא םיא טכַאמ

 ץנַאנ םיא וצ ןפורעגנָא רעמַאלק רעטסימ ךיז טָאה ,טקידנעעג טָאה רענעי
 ;ןסַאלעג

 ךַאנ סעפע ריא טָאה ,בלַאװש רעטסימ ,רימ עשז טגָאז :טַײר-ללַא ---

 ךַײא ךיא ליוװ ,ץלֲא זיא סָאד ביוא ?ץלַא ןיוש ןיא'ס יצ ,ןנַאז וצ סָאװ

 ,טסילַאטיּפַאק א לשמל ,ךַײא ביג ךיא ןעוו :ענַארפ ןייא ךַאנ ןלעטש
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 טפלעה רעד ףַא םיא טימ ןלייט ךיז טלַאז ריא ,ףיורעד ןייננַײא ריא טעוו

 ?ןטסנידרַאפ עלַא טימ

 וצ ךס ַא טנַײפ טָאה סאו ,שטנעמ אזא בלַאוש לסינ זיא עבטב

 לָאז ,דלַאװ ןיא זָאה ַא טּפַאכ עמ ןא ,גנַאג םעד טימ טיי רע ,ןטכַארט

 הַאֿפ היפ .ןסיש וצ םיא טַײז רעסַאװ ןופ ןרעלק ןלעטשּפָא טשינ ךיז ןעמ

 שיטַאמאלּפיד דיז ,ןגעוו .אצוי ןֹופ ,רע טָאה ןגעווטסעדנופ .ףוס ַא ןֹוא ---

 ,טפעשעג ַא טריצנַאניפ סָאװ ,שטנעמ ַא יװ ,ןרעטש םעד ןבעגעג בַײר א

 .טגזָאעגסױרַא טסעפ רע טָאה ךיז ןרעלקַאב ןדנוקעסדַײרדײיװצ ַא ךָאנ

 ,קנַאד ןטסעב ןטימ ןוא ןדובכ עלַא טימ ,ןגינעגרַאפ ןטסעדנ ןטימ ---

 ןוא לזמ טימ ןַײז זָאל ןוא ,די רעַײא רימ עשז טיג .טַײר-פלָא ---

 .ךיא ןיב סָאד -- טסילַאטיּפַאק רעַײַא הכרב טימ

 ףַא טנַאה רעד טימ ןבעגעג ןַײװ ַא רעמַאלק רעטסימ טָאה ַײברעד

 עלעכיימש קיטרַאפיורג-דעלביל-סיז ַאזַא טימ טנַײרּפ ןַײז טרעַאב ןוא דיז

 רעד ,לשמל ,ןעוו זַא ,טקעּפסערטסבלעז ליפיווַא טימ טַײצ רעכַײלג וצ ןוא

 -עלביל ,רעסיז רע טלָאװ ,טרָא ןַײז םףַא ןַײז לָאז ןיילַא דלישטַאר ךרָאל

 .ןַײז טנַאקעג טשינ רעסיטרַאסיורג ןוא רעכ

 טָאה רע זַא ,טשַאררעביא טַײװ ױזַא ןציז ןבילבענ זיא בלַאװש לסינ

 "סימ ןעק רע .ףכ-תעיקת סָאד ןנַאלשוצ ןוא טנַאה יד ןעוצסיוא ןסעגרַאפ

 ,טסינויצ א זיא רע זַא ,סייוו ןוא רָאי עטשרע סָאד טשינ ןרעמַאלק רעט

 וו ַא ןוא ,לפעלכַאק ַא ןוא ,ןַאמיסלהק ַא ןוא ,טסילַאירָאטירעט ַא ןוא

 .טליוו ריא סָאװ ןוא ,חצע-לעב ַא ןוא ,הינככא לעב ַא ןוא ,רעדורב רעט

 ןַא םיא רַאפ זיא סָאד -- טסילַאטיּפַאק ַא ןיא רעמַאלק רעטסימ זַא רָאנ

 ןַײז ןופ ,רעמַאלק רעטסימ :סעַײנ עכעלביילנמוא טעמכ ,עטעטראוורעדמוא

 ןטימ רע טָאה ,ןעקנַאדעג סבלַאװש ןענַאטשרַאפ ,סיוא טזַײװ טָאה ,טַײז

 | :ןבענעג נָאז ַא םיא עלעכיימש ןקיטרַאסיורג ןבלעז
 ַאזַא ףֵא ןַײא ייג ךיא סָאװ ,ןשַאררעביא טשינ ךַײא לָאז סע -

 טשינ ךיוא רעבָא ןיב ךיא .גורתא רעדנילב ַא ;ןעמ טגָאז יוװ ,טפעשעג

 ךיא ,לַאטיּפַאק ןצנַאג ןַײמ טימ טשינ יינ ךיא ,טניימ ריא יו ,ןירג יױזַא

 גנַאל ןיוש רימ ךיז טָאה סע ,סעסימ ןַײמ רַאפ טפעשעג ןַײמ רעביא ןָאל

 סָאװ וצ ,ץַאלּפ ןַײז ןסיוו ףרַאדַאב רעכעפטיא ,ןשקַאל ןפיוקרַאפ ןסעגעגוצ

 ...םיילּפ סטיא ןיא ןָאװ ידוע, :ןעמשילגנע רעד טגָאז יוװ ,קָיעפ זיא רע

 ןייק טשינ בָאה ךיא ןמוזילכ ,די רעַײא רעהַא רָאנ טיג ,בלַאװש רעטסימ

 רעדָא ,טכַאמעג ןַײז לָאז ,סעּפע ךיא ךַאמ ;ּפיצנירּפ ַא זיא רימ ַאב .הטרח

 ../גניהטא וד וט טנָאװ וי ףיא, ;ןעמשילננע רעד טגָאז יו
 ַאזַא ןעוועג רעלעק ןיא ןזח רעשזמָאל םָאב זיא טכַאנרעדפא םענעי

 -נעטש רעד ֹוצ ןרָאוװעג טניווװענ ןיוש ןענַײז סָאװ ,םינכש יד זַא ,החמש

 "יזַאד רעד ןופ רעדליּפעג ןטימ םערַאיל ןקידנעטש םוצ ןוא קיזומ רעקיד
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 {ןוא ןסיורד ןיא ןפַאלענפיונוצ ךיז ןבָאה ,החפשמ רעשילַאקיזומ רעק
 -צנעט ענעגנַאהרַאפ טשינ יד ךרוד ןַײרַא רעלעק ןיא ּפָארַא טקוקעגּפַארַא
 ,ןעקנירט ןוא ןציז טסענ עסַאמ ַא ןזח רעשזמַאל םַאב ןעזעג ןוא .רעט
 טנַאה רעד ןיא זָאלג א טימ טייטש רעבָארג ַא ,רעכיוה ַא רענייא סעּפע
 יד וצ םענ ַא ןבענעג ?דניזעג סָאד ךיז טָאה םעדכַאנ י"טשטיּפס, ןוא
 עשוד, םעד ןפרָאװענּפָארַא טָאה רעבָארג רעד .רעכיוה רעד ןוא ,םילכ
 ,רעַײמ ַאזַא טימ ןוא ץיח אזא טימ לצנעט ַא טזָאלעג דיז טָאה ןוא "טעקס
 רעטכַאט רעטסננַיי ןַײז ַאב רעטָאפ רעכעלקילג ַא רָאנ ןצנַאט ןַאק סע יװ
 .הנותח רעד ףַא עקניזימ יד

 ןצפופ לטיּפַאק

 ןקעטש םעד טרעװ זיא טנוח רעד

 ענג טָאה ,ןסָאלשעג טרעוו רעטַאעט-ןָאיליװַאּפ סָאד זַא ,העידי יד |
 רע ןוא ,ןצרַאה ןיא ?ױטסיּפ ַא טימ יװ ןענַאמצלַאה רעזדנוא ןפַארט
 -נַײרא םיא טָאה רע ואמ? ,בֿלַאװש קאזיא ,ףתוש ןַײז ףַא ןלַאפעגנַא זיא
 טָאה רע ,רעהַא טשינ ,ןיהַא טשינ ןייטש טזַאלעג ,עטָאלב ַא ןיא טריפעג
 ןיא טנַאקעג ךָאנ טָאה סע ?פיוו ,תוללק ליפיוזא םיא ןיא טצעזעגנַײרַא

 | ,ןַײרַא םיא |
 ;רעטקַארַאכ םענעדלָאג ַא ,עבט עטוג ַא רעבָא טָאה בלַאװש קַאזיא

 ,'ןרָאק רעד ןיא סאו ,ןנָאז םיא טנעמ ריא ,רע טגַײװש ,םיא טלריז עמ זַא
 'עקידניז א יוװ ,ךַײא טקוק רע ,גנוצ יד ןרעקדרעביא טשינ ךַײא רע טעוו
 רע טאה רעכָא לָאמ סקיטציא ,טנַײװש ןוא ןַײרַא ןגיוא יד ןיא שטנעמ
 ןופ רָאנָאה םעד טרירעגנָא םיא טָאה עמ ,ןגַײװשּפָא טנַאקעג טשינ ןיוש
 ןעמָאנ ןסואימ ַא טימ ןפורעגנָא םיא טָאה ןַאמצלַָאה ;לסינ רעדורב ןַײז
 ,טולב ןזיב ןייג ךַײא רע טעװ לסינ רעדורב ןרַאפ ןוא --

 ַא ,ןַאדנַאפ ןיא ןטפעשעג ענעטַארעג טשינ יד ןופ רעטכַאקעצ ַא
 ןענַאמוט עריא טימ טָאטש רענרַאמכ רעקידלמוט רעד ןֹופ רעטציירעצ
 עריא טימ ,ןרעיומ עטלַאק ערעטצניפ עיורג עריא טימ ,"סעגָאפ, ןוא
 ןטלַא םענופ רעטרעזייבעצ ַא ,טּפיוהרעביא ,ןוא ןשטנעמ עטלַאק עיורג
 ,םוטעמוא יו רעמ ןעגנַאנרעד ,ןָאדנַאל ןיא ,ַאד םיא טָאה סָאװ ,םסוה
 וצ ןוא ןנעז וצ טרעהעגפיוא טשינ רָאטקעריד רעמערָא רעזדנוא םאה
 :תוללק טימ שטָאב ץרַאה סָאד טליקעג ךיז טָאה רע ,ףתוש ןַײז .ןלַײפ
 ךַײא טימ ןָאדנַאל סָאד טָא ןרעוו טנעמענ טלָאװ ןעקנוזעגנַײא -- = }
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 ןכַארבעצ ךיא טלָאװ דעפעב !ןעמוקעג רעהַא ןיב ךיא רעדייא ,םענייאניא

 ןייא ןעװעג גרַאק !ןקַאנ ןוא ןדלַאה ןטימ סיפ עדייב ֹוד רעדָא ,סופ ַא
 | .ייווצ דיז ףַא ןבָאה דָאנ ךיא ףרַאדַאב ,ףתוש

 טנערפ --- ?םיפתוש ייווצ לָאמעלַא סיוא רימ וטספרַאװ סָאוװ =

 ,בלַאװש םיא

 ,רעטַאעט םיוא ןיא רעטַאעט סָאד זַא דלַאביװ -- ?ןעד סָאוװ --

 עכלעזַא ךיז ףַא ךיא ףרַאד סָאװ ,תופתוש סיוא תופתוש רעזדנוא ןזיא

 ?יחא ןַײד טימ וד יו ,סרעסע ייווצ

 ןוא בלַאװש טנָאז --- !סעשינק יד טימ וניא זיא ?תמאב עקַאט --

 ,עקירעמַא ןייק קעװַא אלימב ןרָאפ רימ --- :ףיוא טייטש

 ןַײרַא קוק ַא םיא טוט ןַאמצלָאה -- ?וטסרָאט עקירעמַא ןייק ---

 ,ןַײרַא דרע רעד ןיא וליפַא !טייהרעטנוזעג -- ,ןַײרא ןניוא יד ןיא

 "יור סָאד סיוא טיירד רע .ןייטש טבַײלב ןוא ןיינ ךיז טזָאל בֿכַאװש

 :ףתוש ןַײז וצ םינּפ עט
 ...ודנוא טימ ךיוא רעבָא טראפ רעטסעווש = יד ---

 ַאב טשרמולכ ךיז טּפַאכ ,טנעה יד טימ עקסעלּפ ַא טוט ןַאמצלָאה

 ,.םינּפ םורק ַא טכַאמ ןוא קַאב רעד

 קעװַא ךימ ץעז ןוא ןָאטס םעד רימ ךיא סַײרעצ טָא !ָאוודוא --- 

 .געט ןוא ןרָאי ענַײד ףַא ןענייוו ?ּפעשטַײװ ןטימ ןיא
 :בלַאװש םיא טרעפטנע ריט רעד ןופ ןיוש

 ףֵא ןענייוו ,םשה-הצריזםא ,טסעוװ וד זַא ,ןסיוו עקַאט וטסלָאז ---

 ,,,רעצעמע ךָאנ טרָאפ זדנוא טימ םערָאװ ,ןניוא עדייב)

 ײרּפש ןניוא עקיציּפש יד !ןןברַאט יײלרעלַא ןיוש ןַאמצלַאה טרעוו ָאד |

 1 :רעַײפ טימ ןצ

 / .א!'רבהירוש, רעד ,רעדורב ןַײד סָאד טעװ ןבעלרעד טשינ --
 "רוש  טרָאוװ םעניא טקעטש גנוקידיײלַאב ַא רַאפ סָאװ ,ךדיז טכַאד

 ,"ריטלזיוו, ןעמָאנ ןטימ גָאט עלַא ןַאמצלָאה טשינ ןעד םיא טפור ?"רבה

 "םקָא-רעסַאוװא רעדָא "ריטלזיוו, זיא סָאװו טימ ?"טםקָא-רעסַאװ, רעדָא

 קַאזיא יװ ,שפנ ַאזַא טימ טדער עשז טייג --- ?"רבח-רוש, ןופ רענעש

 ןדנוצעגנָא םיא ןיא ךיז טָאה ,"רבה-רוש , טרָאװ סָאד טרעהרעד .בלַאװש
 אלמ ,ןירג ןרָאװעג שזַא םיא ןזיא םינּפ עטיור עקידנעטש סָאד .,רעַײפ ַא

 ןבענעג-גָאז ַא ןוא טנעאנ ץנַאג ףתוש ןַײז וצ ןעגנַאנעגוצ רע זיא ,החיצד

 יש - | /  +ףרַאש רָאנ ,ליטש םיא
 לָאמַאכַאנ םיורַא טזָאל !טסיב ֹוד סָאװ ערעילאכ ,וד ,רָאנ רעה =

 סיורא טפייג וד זַא ,וצ ריד ךיא גָאז ,טרָאוװ עקיזַאד טָאד רעדורב ןַײמ ףא

 . !תמ ַא טנעה ענַײמ ןופ
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 !ןנימ-רב ַא !רעטיוט ַא ---

 ןַײז רַאפ ןקָארשעגרעביא סָאוװ קיצניװ ,םינּפא ,ךיז טָאה ןַאמצלָאה
 :חשעמ-תעב טסוהרַאפ ןוא טכַאלעצ ךיז טָאה רע ,בלַאװש ףתוש

 !עכ-עכ-עכּפ !ַאכיַאכ ?ןנימ-רב ַא טנעה ענַײד ןופ ךיא ?ךיא ---
 ,ףֹוג ןשירעב ןַײד טימ ריר ןייא ןבעג ךיד טסעוו וד רעדיוא ...!המחב
 ךַאמ ןוא סעקסיּפ עטיור ענַײד ריד שטַאּפעצ דיא זַא ,חיטבמ ריד ךיא ןיב
 !עצינעשזערּפ ַא ייז ןופ

 ייווצ יד סָאװ ,םעד ןופ קלח רעסיורנ ַא זַא ,טשינ קפס ןייק זיא סע
 טליפענסיוא סיוועג טלָאװ ,ןעוועגנ חיטבמ ערעדנַא סָאד סנייא ךיז ןבָאה
 -ַאב טכער ןעוועג ףיורעה עדייב ,דעלטננייא ,ןענַײז ייז תמחמ ,ןראוועג

 ,ערַאד עריא טימ הכרב-הרש עטלַא יד ןסקַאװעגסיױא רעבָא זיא .טביילג
 :הרשּפ א טכַאמענ טָאה ןוא עדייכ ייז ןשיווצ סעציילּפ עקירענייבטיירב
 יד ןוא ןפרָאװענסיױרַא יז טָאה ףתוש םעד ,ןעמונענוצ יז טָאה ןוז םעד
 ,ןסָאלשעגוצ ריט

 רעתמא רעד טנפעעג טלָאמעד ךיז טָאה ןענַאמצלָאה רעזדנוא רַאפ
 :רעטרעוװ ספתוש םעד ןכַארקעגנַײרַא םיא ןענַײז ןצרַאה ןיא ףיט :םונהיג
 עדייב ףא ןענייו ,םשח-הצרי-םא ,טסעוװו וד זַא ,ןסיוו עקַאט וטסלָאז,
 -ָאלק ,רעטרעוו ענייר .."רעצעמע ךָאנ טראפ זדנוא טימ םערָאװ ,ןגיוא
 ?ייז וצ שוריּפ ַא ןבָאה ךָאנ ןעמ ףרַאדַאב ,םירוביד ער

 א ףַא יו םורַא טייג ?טָאא, רעד סָאװ ,רָאלק ןיוש םיא זיא טציא
 םענופ טריפענּפָארַא םיא ןבָאה בלַאװש רעדירב יד ..,טלעוו רעדמערפ
 רָאלק ןיא'ס ,טיירדרַאפ ּפָאק םעד םיא טָאה רעטסעווש יד .געוו ןטכער
 .ןרעג טשינ ןייֵלַא רשפא זיא ?טָאי, רעד זַא ,ןַײז ןָאק סע .גָאט רעד יוװ
 ?טשינ ןעד סָאד טעז עמ ףןעניפעג טשינ טרָא ןייק רעבירעד ךיז ןַאק רע

 | ,טוג רעייז סָאד טעז עמ !ןַא

 ענַײװ ןעװעג ןענַײז ּוװ !ןרעוװו וטסלָאז טנערברַאפ ,ךַאמצַאה ---
 | ?ןגיױוא

 ןייק טשינ ךיז טעװעלַאשז ןוא ןייֵלַא ךיז וצ ןַאמצלַאה טגָאז ױזַא
 -ַאּפסיוא ךיז ןענַאק לָאז רע .קיצניוװ רָאו זיא רעבָא ןיילַא תוללק .תוללק
 .רענייב יד ןכערבכרוד ןלעװ םיא לָאז שרעדנַא רעצעמע רעדַא ,ןשט

 ,ןַאמצלָאה ךיז וצ רעטַײװ טגָאז -- !טרעװ סָאד טפיב ,דַאמצַאװ ---
 ,היח עטציירעצ ַא יו ,קירוצ ןוא ןיה רעמיצ ןרעביא קידנענַאּפשמורַא
 !ךַאמצָאה ,ריד ףֵַא הווצמ ַא -- .ןגיוא עקיציּפש יד טימ קידנרעַײפ ןוא
 !ןקעטש םעד טרעוו זיא טנוח רעד

 רעדַײלש א רע טוט ןיײלַא ךיז ףֵא סעכ רַאפ ןוא קיטיײװצרַאה רַאפ
 = ןפַא ,טנאוו רעד ַאב קידלושמוא ךיז טייטש סָאװ ,?קנעב ַא סופ טימ
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 טשינ ,טיוט טשינ ,חכ"ב-חרש עמאמ יד ריק ןוֿפ ןפיופ וצ טמוק ּפַאלק
 :קידעבעל

 וַא ,טָאלק ַא ןבענעג סָאד טָאה סָאװ ?רעטַײו ןיוש ןזיא סָאוװ

 ?"ןעשטיק, ןיא שוא טרעהרעד בָאה ךיא

 יז טָאה טנעה יד ןיא ,ןיילַא ןעמוקעגנַײרַא טשינ זיא הכרב-הרש

 טָאה ףוע סָאד .ףֹוע טקילפענּפָא ןַא טעמכ ןיוש ."ןעקישט, ַא ןטלַאהעג

 "ניהַא זדלַאה ןטעליוקענרעביא ןטימ ?ּפעק עטיוט עכיילב סָאד ןפרָאװרַאפ

 יו ,ךעלנייא עטרעווילנרַאפ ענעגיוצרַאפ עכיילב יד טימ טקוקעג ןוא רעט

 עֶלַא !םיא ףָא עלַא ,םיא ףַא ךַײלג ,ןענַאמצלָאה ןזיוועגסיוא ךיז טָאה סע

 !םיא ףָא

 סָאד םיש טרעו טָא -- טליפ רע זַא ,סעכ ַאזַא ןָא םיא טמענ סע

 ענעמָא טימ רעטלַא רעד ףַא ןַא טלַאפ רע ןוא .ןעייווצ ףֵַא ןסירעצ ץ'רַאה

 :לוק ןַײז טימ טשינ ךיז טַײרשעצ ןוא סעקַאלוק

 !"ןעשטיק, ןיא !"ןעשטיק, ןיא !ןַײרַא ?ןעשטיק, ןיא ---

 טוָאל ןוא סיוא ַײּפש א טוט ,עלַײװ ַא טייטש חכרב-הרש עטלַא יד
 ,ןַײרַא ךיק ןיא קירוצ ףוע ןטקילפענּפָא טעמכ ןטימ ריז

 -- 'ןַאמצלָאה ךיז וצ לָאמַאכָאנ טנַאז -- !ריד ףֵא הווצמ ַא --
 !ןקעטש םעד טרעוו זיא טנוה רעד

 ןצכעז לטיּפַאק

 עפַאױטסַאטַאק עטנעָאנ ַא

 -לָאשרַאפ רעקיזָאד רעדו ןיא עדַאמכ א םיא ףַא ןֵא ךיז טקור סע זַא
 -צלָאה טָאה סָאד -- "סענָאפ, ןוא ןענַאמוט עקיבייא ןופ טָאטש רענעט
 -וקעגנָא רעהַא זיא רע יוװ דלַאב ךָאנ ,טליפעגסיוראפ גנַאל ןופ ןיוש ןַאמ
 עפָארטסַאטַאק יד טַײז ַא רעסַאװ ןופ ,טסנוועג טשינ ךָאנ טָאה רע ,ןעמ
 טפַאשנתוחמ עטנעאנ וצ יד ןלעפענ טשינ דלַאב זיא םיא .ןעמוק טעוװו
 סָאװ ,(ָאקסעלַאפַאר) "טָאי, םוצ (בלַאוש ?סינ) "רבה-רוש , םעד טָא ןופ
 -עג ןיא טסנרע וצ ןוא ןסקַאװעגסיוא וצ ?ןכַאמ טנַאקעג רעבָא רע טָאה
 סָאד ךיז טלָאװ רעוװ ,ןענעקרעה וצ טשינרָאג זיא'ס -- ?טַאי, רעד ןרָאװ
 טשרע ,ךיז טכַאד סָאו ,עלעפעש עוװיַאנ סָאד טָא זַא ,רענייטש ַא ,ןטכיר
 ןייק טסגװעג טשינ ,ןלייצ טנַאקעג טשינ ייווצ ןייק סע טָאה גנַאל טשינ
 ןַא טימ ,שי רעצנַאג ַא לָאמַאטימ ןרעוו טעוװ ,טנַאז עמ יװ ,עבטמ תרוצ
 טימ ןוא גנאנ םענעגייא ןַא טימ ,גנולעטש רעטסנרע ןַא טימ ,עיציבמַא
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 (ענרעפ ֹוצ ,שינעטנעק ֹוצ ,ננודליב וצ ןעננובערטש ןוא תונשה עַײנ
 | | ..?ןכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא ןכַארּפש

 רעד ?ןַאמצלַאה עקַאט ,ןייֵלַא רע טשינ ןַא ,קידלוש זיא רעוו ןוא =
 -מעל ןיא ,טלָאמעד ריז וצ ןּפעלשרעבירַא לָאז רע ,ןגָארטעג םיא טָאה חור
 ,ענַאדַאמירּפ רעד טימ םענייאניא ,לצעג ןב לצעג רָאטקעריד םַאב- ,נרעב

 'ינעב ,רעלפוס םעה ןוא קַאזָאק עלעדנַײרב, ;ןעלזמילש ייווצ יד ךיוא

 טימ שטנעמ ַא, :ןרָאיטקַא יד רעטנוא םיא טפור עמ יוװ רעדָא ,לגרָאג
 -עגנַא רַאנ טָאה ןַאמצלָאה דלַאביױװ ,קַאזָאק עלעדנַײרב אלימ ,?גנודליב

 םיא טימ טָאה ,"טָאי, ןטימ וינעצומ-וינעצוק סעּפע ןיא יז זַא .,,טקעמשי

 ףוא געװ םעד ןבענעג ריא רע טָאה ױזַא ,תודוס טימ ןטפעשענ סעּפע

 ,לזמילש א ןופ ןרָאװעג רוטַּפ

 -פוס ןטימ ,לזמילש ןטייווצ ןפימ ןעוועג רעבָא סָאד זיא יױזַא טשינ

 "וצנייא סנַאמצלַאה ןעוועג זיא סָאװ ,"גנודליב טימ שטנעמ רעהש .,רעל

 טָאה רע יוװ ,ןברוח ןרעסעדג ַא ךָאנ טכַאמעגנָא םיא טָאה ,דוס-לעב לעק

 ןבעגעגרעביא טָאה "גנודליב טימ שטנעמ רעד, .ןלעטשרַאפ טנַאקענ .ךיז

 ',טגַאמרַאפ טָאה רע סָאװ ,ןצנַאנניא ,גנודליב ןַײז ןצנַאגניא ?טָאי; םעד

 ַא רַאפ סָאװ .רעסעמ ַא ןֵא טעליוקעג ,טעליוקעג םיא טָאה סָאד .ןזא .---

 ןיא ?טָאי, ןַײז ַאב דניצַא ,רָאטקעריד רעד ,ןַאמצֹלָאה ,רע טָאה םינּפ

 ,רעכיב רָאג !יוש טנעייל ,רַארּפש רָאנ ןיוש ןָאק רענעי ןזַא ,ןניוא יד

 ןיוש טמולח ןוא רעקיטש עצנַאג קינייװסוא ףַא ןריּפסקעש טרימַאלקעד

 סאו ,ףערט ייג ?ןעלמיה עַײנ טימ ,רע טגַאז ,טלעוו רעַײרפ א ןופ רָאנ
 שיקרעט םיא טימ רע טדעה סעּפע ?ןעלמיה ַא רַאפ סָאװ ?טלעוו ַא רַאפ

 םעַײנ ַא ןופ ןוא ,םיא טימ רע טסעומש "טייקידנעטשבלעז, ןופ ..י!ןוש5

 יַצלַא ,סעסעיּפ עַײנ ,"רָאוטרעּפער, םעַײנ ַא טימ רעטַאעט ןטרימראפעה

 -סיורַא ?ןַאט ןעמ לָאז סָאװ ןטלַא ןטימ ןוא ,ונ !ַײנ ןוא ַײנ ןוא ַײנ גניר
 -ךָאמ ...?עַײנ סָאד טָא ,ןפַאש סָאד טעװ רעוו ןוא ?טניה יד רַאפ ןפרַאװ

 .טימ ןשטנעמ, םעד טָא ַאב טשַאנעג ץלַא רע טָאה סָאד ןוא !םירוביד ענ

 'לש ונובר ,גָאט ןקיטנַײה ןעמוק םיא ףַא לָאז ערעילָאכ ַא -- ?גנורליב

 !םענייאניא רבה-רוש !טימ ,םלוע
 ַא ךיז טכַארטרַאפ ןוא הכרב ַא טימ ןאמצלַאה סיוא טזַאל ױזַא

 ןוא ףיוא םיא ןּפַאכ תובשחמ עלעקנוטײורנ עקירעיורט ענַײז ןוא ,עלַײװ

 ...ןעקטַאלז ףַא ,רעטסעווש רעד ףַא ?טָאי, םענופ רעבירַא םיא ןגָארט
 ןפַא תורצ ןַאמצלַאה טָאה ריא ןופ !רעטסעוװש .יד !רעטסעווש .יד

 א יװ ,סיוא טייג ,טייחרעליטש טקנַאצ ,רע טעז ,ךעבענ ,עקטַאלז ,דוּפ
  ?ןייֿפַא רע רעדיוו עסַאט ,רע טשינ זַא ,קידלוש זיא רעֹוו ןוא -- טכיל
 ?רע טשינ זַא ,ןעמַאמ רעטלַא רעד טימ רעהַא ןבירשעגסיוא יז טָאה רעוו

 ריא ןופ טכַאמעג ,טעברַא ריא ןופ ,םייח רעה ןֹופ ןסירעגּפָא יז טָאה רעוו
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 עשלאפ ,ןעננינעמָאה ריא ןבענעג ןוא ,דנויענ ןַײז לָאז יז ,עסירטקַא ןַא
 -רַא עצנַאג יד ןפרָאװעגסױרַא ,ימ ןַײז ןעוועג טסיזמוא ...?ןעגנונעפָאה
 ,טניימעג ..."טָאי, רעד ןוא יז ..,טנעָאנ ןַײז ןלָאז ייז זַא ,ןעזעג -- םעב
 -ַאט ,לרעטסעווש ןַײז טימ ןַײז טעוװ סָאװ ,.,ףוס םוצ ,דודיש ַא זיא'פ זַא
 ןוא ןנרָאמירפ םענייש ַא ןיא ?טָאי רעד ףיוא ךיז טבייה עקַאט רעמ
 ...ףעקירעמַא ןייק ,טנַאז בלַאװש יוװ ,קעװַא טראפ

 ןָאק סע סָאװ ,עטסגרע סָאד רעביא טכַארט ,ךיז טקינַײּפ ןַאמצלאה
 ןיא יװ !ןטייקשירַאנ !טע, :ךיז רע טּפַאכרַאפ רעבָא דלַאב ...ןַײז רַאנ
 ןפרַאװקעװַא ייז לָאז ַאקסעלַאּפַאר זַא ,ןַײז סע ןַָאק יװ ,.?ךעלנעמ סָאד
 !ןטייקשירַאנ !ןטייקשירַאנ ?עקידעמַא ןייק שזַא םיא ןַא ןייֵלַא ןרָאפ ןוא
 רע ,המשנ עכעלרע ןַא וצ ןוא רעטקַארַאכ רעכייוו ַא ֹוצ ,ץרַאה םוג ַא וצ
 -י אני א ע 9 א  ןרָאפ ןיוש ייז ןלעוװ ,ןראפ זַא ...ןַאט סעכלעזַא לָאז
 ..?ןעד וו .םענ

 קירוצ תובשחמ ענַײז ןרעוו דלַאב ןוא ,ןַאמצלָאה ךיז טסיירט יוזַא
 -רוש ןטימ ןעמוק םיא ףַא לָאז ערעילַאכ ַא ,טסוה רעד; :טנקלָאװרַאפ
 ,,?!םענייאניא רבח

 ,ןָאדנַאל ןטסיוװ םעד ןיא ,ָאד ךדיז טָאה טייהקנַארק סנַאמצִלָאה .ָאי
 ןענָאק טעװ רע ןעוו ,סייוו טאג זַא ,טקרַאטשדַאפ יֹוזַא טַײצ עטצעל יד
 ביוא ,קידוצ ןרָאפ רָאנ םיא ןסייה םיייוטקַאד יד .העיסנ עטַײוװ ַאזַא ןרָאפ
 ,טפול ענייר ...עילַאטיא ןיא ,ייז ןגָאז ,ץייווש רעד ןיאו ,ךעלנעמ זיא'ס
 !ןטָאידיא !םיטוש !םינָארַאנ טָא ,ַאכדַאכדַאכ --- ןֹוז עמערַאװ ַא ,ייז ןנָאז
 -ערַאװ א ןוא טפול ענייר ןענַאמצלָאה טצונ סָאװ וצ ,,,ןןטָאידיא עתמא
 ...?ַאכ-ַאבדַאכ ,עניב ַא ןַא ןוא רעטַאעט ַא ןַא ,רעייז ךַײא םעב ךיא ,ןוז עמ

 -עג ױזַא ןַאמצלָאה סע ךיז טכַאלעצ ,םינּפא ,תורצ עסיורג רַאפ
 הכרב-הרש עטלַא יד זַא ,קרַאמש ױזַא ַײברעד ריז טסוהרַאפ ןוא קַאמש
 סקיטציא יךיק ןופ לברַא עטעשטַאקרַאפ טימ ןפיול וצ לָאמַא רעדיוו טמוק
 יד ןיא קינמַאלַאּפ ןסיורנַא טימ רַאנ ,"ןעקישט, ַא ןַא ןיֹוש -- לָאמ
 | | .."?טסוח רעטונג רעד לָאמַא רעדיוו ןיוש , :טנעה

 טקיטש סָאד ןוא ,רעפעפ טימ עלעביצ טקעמש ןהכרב-חהש ןופ
 ץלַא טימ ךיז טקרַאטש רע רָאנ ,ןטסוה וצ הַא רעמ ךאנ ןענַאמצלָאה
 רעד ףַא ךיז טרעזייבעצ ןֹוא טסוה םעד ךיז זיא ןַײא טלַאה רע .תוחוכ
 ,סעלעביצ יד ֹוצ קירוצ ,ןַײרַא ?ןעשטיק , ןיא ןייג ריא טסייח- ,ןעמַאמ
 556 ןיא טַײטש .,ליומ סָאד ענדָאמ טמירקרַאפ ,טכַאל רע יװ ךיז טכַאמ
 ,זעז-טשינ לָאז עטלַא יד --- ענעשעק .ןיא טַײװ םע טּפוטשרַאפ וא ןַײרַא
 8 .ןעמ טרַאנ ןהכרב-הרש טשינ . !עטַאלב ,,,ןטיור טימ טנּפש .רע זא
 טכערברַאפ יז ןוא יקילגמוַא ריא טוג ץנַאנ טעז יז .גיוא ןַא טָאה עמַאמ
 הכמ א !ןפַארטעג יז טָאה קאלש ַא ,ריא זיא קיטייוו ַא, .טנעה יד טימ
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 ןקנַארק םעד ןַײרַא יז טנייל טלַאװעג טימ ןוא --- "!ןעמַאמ רעד ןַײז לאז

 ןעגנערב לאז יז ,דינ ףֵא ןעקטַאלז קעװַא טקיש ןוא ןַײרַא טעב ןיא ןוז

 ,רָאטקָאד םעד

 ,דימת יװ סַאלב ןוא לעג ןוא טגרָאזרַאפ רעמ ךָאנ ענעקָארשרעד ַא

 -טַאלז טּפַאב ,ןגיוא ענעלַאװשעגרעטנוא עטנייוװרַאּפ טימ ,דיז טכַאד ,ןוא

 .רָאטקַאד םוצ ןפיול ךיִז טזָאל ןוא ?סונרוב סָאד ךדיז ףַא עק

 טכַארט ,ןָאדנַאל ןופ ןסַאנ עקידנשיור עקידלמוט יד רעביא קידנעייג

 ,דרעפ ליפיוזַא .םינהיג ַאזַא ,דיז טכַאד, :ןצרַאה ןיא ךיז ַאב עקטַאלז ךיז

 לֵאז רעצימע רעצימע -- ּפֶא ןוא ףיוא ןפיול ןליבָאמַאטױא ,ןעַײװמַארט

 ...!טיוט ףַא ןרָאפרעביא !ןרָאפרעביא ןלעוו יז ,ןעמערַאברעד ריא ףַא דיז
 יי טא יי יירייריייא גיי קרידיזפיאש =. סעוקיאשישישא ====תוו ספרא

 טי א יא קא אטא לאטא טא עט א א א 5 ש ר

 ַא ,רעצרַאװש ַא .ערַאמכ ַא טקורעגנָא ךיז טָאה סנַאמצלַאה יד ףַא

 -ףַײמרַאפמוא ןוא ,עטנעָאנ ַא .ּפםעק ערעייז ףֵא טננעה ןקלָאוװ רעטכידעג

 .עפַארטסַאטַאק עכעל

 ןצעביז לטיּפַאק

 ןרישזַאסַאּפ-םפיש עכעלקילג

 עסַײוװו עסיורג יד סנטַײװהעדנופ ןעזעגסיוא טָאה היח עקיזיר ַא יו

 עקיזָאד סָאד דיז טָאה תונשקע רענדָאמ ַא טימ ,םי ןפַא "קיטנַאלטַא, ףיש

 ךיז ,תוחוכ עלַא טימ ןגָאלשעג ךיז ,רעסַאװ ןפַא ןגָארטעג שינעפעשַאב

 ןשיטנַאלטַא םענופ סעילַאװכ עזייב יד ןטינשעגכרוד ,טניוו ןטימ טלגנַארעג

 ןָאטּפמעהטיױס ןופ געוװ ןפַא רעטַײװ ןוא רעטַײוז ץֹלַא ןעמווושעג ןוא םי

 | 'קרָאי-וינ ןייק

 ןסעזעג טַײצ עטשרע יד ןענַײז סָאװ ,ןרישזַאסַאּפ עטלמוטרַאפ יד

 יָאה סָאװ ןוא העיסנ רעקיטרַאסיורג רעקיזַאד רעד ןופ טקיצטנַא טסכעה

 רעד ןופ ,טייקנייש רעד ןופ ןסַײרּפָא טנַאקעג טשינרָאג ךיז רעירפ ןב

 רעדנּוװ סטָאג ןופ ךיז ןבױולּפָא טנַאקעג טשינ רָאג ןוא רוטַאנ רעכעלטעג

 ַא יו ןליפ ןביוהעגנָא זַײװכעלסיב ן ןבָאה ,םי ןפַא ןַא ךיז טעז עמ סָאװ

 יירב ,רעפיט רעד ןיא ןקוק וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ןוא ּפָאק ןיא דַאשט

 יַאו ןוא ?מיה ןופ טיײטשַאב סָאװ ןַײרַא טייקכעלדנעמוא רעכיוה .,רעט

 .ףוס ןָא ןָא ןוא בייהנָא ןַא ןָא -- למיח ןוא רעסַאוו ,רעס

 ןִצ רעדעי ןגָארטּפָא ןְביֹוהעֶגְנָא םלוע רעד ךִיִז טָאה זמווקיצִנייַא =!
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 ב52ב ר עט ש עד גע ש זו ד נָא  ב

 -עגקעװַא ןוא ,עניבַאק ןַײז ןיא ,ךיִז וצ רעדעי ,ןַײרַא ור ןַײז ןיא ,ךיז

 ַאב רעדעי ,חומ םענעסַאגעגנָא ַײלב טימ יוװ ,ןרעווש ַא טימ ךדיז טגייל

 ױא ענענייא ענַײז טימ רעדעי ןייֵלַא ןבילבענרעביא ,לטעב ןַײז ףַא;ךדיז

 .ןעקנאדעג ןוא תובשחמ עקיטעמ

 ךָאנ ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזא ןעוװעג ןענַײז קיצניוו רעייז ,קיצניוו

 "רעבייא ןרעביא קירוצ ןוא ןיה ץֵלַא ךָאנ טריצַאּפשענמורַא ,טקרַאטשענ

 ןופ ריב ןעקנורטעג ,טּפַאשלעזעג א ןיא ךיז ןבילקענפיונוצ רעדָא ,קעד

 ךיוחה טכַאלעג ןוא טדערעג ,ןראניצ עבארנ טרעכיירעג ןוא לפוק ןסיורגנ

 למיה ןפַא ,געט עקיטכענ ,ןטָאדקענַא ,תוישעמ טלייצרעד ןוא ?וק ַא ףַא
 ,ןעמ טניימ ייז טשינ רַאג יװ ךַײלג --- דיראי ַא

 ןופ רַאּפ ַא ןעוועג זיא ןרישזַאסַאּפ עכעלקילג עטלייצעג יד ןשיווצ
 -ָאעט ןַײז טימ ןָאדנַאל ןופ רעמַאלק רעטסימ :טנַײרפ עטנַאקַאב ערעזדנוא

 ,טנעגַא רענעזעוועג רעד ,בלַאװש ל?סינ ףתוש ןַײז ןוא דרַאב-לצרעה-רָאד

 רעדיסַאק ןוא רעסישזער ,רענעדּפערטנא ,רעשזדענעמ ,סָאבעלַאב טנַײה

 .",ּפמָאק טע בלַאװש ,רעמַאלק , :עּפורט-רעטַאעט רעַײנ רעד ןופ

 טָאה עמ ",ּפמָאק טע בלַאוװש ,ןַאמצלָאה , םיוא ,רענעייל טנַײרפ ,ָאי

 טלעטשענקעװַא טרָא ןַײז ףֵא ןוא ןַאמצלַאה ןעמָאנ םעד ןפראועגסױורַא

 רעסיוא ,םענייק טרירעננָא טשינ טָאה סָאװ ךַאז ַא ,רעמַאלק ןעמָאנ םעד

 טלעוו יד ;:ןרעדנווו וצ ןבייהנַא טשינ זדנוא ףרַאד סע ןוא .ןענַאמצלָאה

 טעוו יימרַא עצנַאג ַא ,המחלמ ףַא טייג סָאװ ,יימרַא ןַא ןופ טיײטשַאב
 ןטימ ןיא טַאדלַאס ַא טלַאפ רעמָאט סָאװ ,םעד ביִל וצ ןלעטשּפָא טשינ ריז
 טעוו ,חוכ ןבענ טָאנ םיא טעוװ :הרירב א טָאה רענעלַאפעג רעד ,געוו
 עמ ,ןגייל טיִי דובכ ןייק םיא ףַא ןעמ טעוװ --- טשינַא ,ןייטשפיוא רע
 עמ ןוא ןשַאלאק יד טימ ןוא לוויטש יד טימ םיא רעביא ןענַאּפש טעוו

 טשינ טעװ ןְליפַא ןָאה ןייק זַא יװַא ,ןטערטעצ ןוא ןטערט םיא טעװ
 -צלָאה ,קידלוש םיא זיא רעוװ רָאנ .קירעיורט גונעגנ זיא'ס ,תמא ,ןעיירק
 םיריױטסָאד יד זַא ,טַײװ יױזַא טסוה םעד טזָאלרַאפ טָאה סָאװ ,ןענַאמ
 -ייצ ,רוטַארעּפמעט יד םיא ןטסעמ ,ּפָארַא טשינ טעב ןופ טציא םיא ןזָאל
 ענייש א !?ןדייר טשינ -- ?ןדייר טשינ ןסייה ןוא סלוּפ םעד םיא ןק
 קוליח רעד ןיא סָאװ טנַײה --- ןדייר טשינ זַא !עצרוק ַא רַאנ ,השעמ
 'תומכח ןייק ןפלעה טשינ טעוװ סע ,ןיינ ?המהב א זיב ןשטנעמ ַא ןופ
 םיא ,טַײצ ַא ףֵא ןענַאמצלָאה רעזדנוא טימ ןענענעזעג דיז ןזומ ןלעוװ רימ
 סָאוװ ,עינַאּפמָאק רעַײנ רעזדנוא טימ ןייגנ ןוא המלש האופר ַא ןשטניוו
 וצ טיצ סָאװ ,דנַאל םענעי ןיא ,ןיחַא ןאדנַאל ןופ ףיִש רעד טיִמ טראפ
 טקעדטנַא סע טָאה סובמולַאק טניז ,טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ ןניוא יד דיז
 : ,ראי טרעדנוה ריפ רעכעה ןיוש ,גָאט ןקיטנַײה ֹוצ זיב

 ,בלַאװש ?סיִנ ןוא רעמַאלק רעטסימ ,לרָאּפ עטנַאמרעד ןביוא סָאד
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 -עג ,לשיט ןייא ַאב ןעייווצניא ,דעלעבַײט ייווצ יו ,ןסעזעג ךיז ןענַײז

 .טדערעג ןוא טדערענ ןֹוא טדערעג ןוא ןרַָאניצ טרעכיירעג ,ריב ןעקנורט

 -ענ סָאד ןעמ טָאה סָאװ ןופ .טכַאמענוצ טשינ ייז ךיז טָאה ליומ סָאד

 רעוו ,ןבענעגרעטנוא דיז ןבָאה עדייב יד ,םינּפא ,טשינרָאג ןופ ?טסעומש

 ןנַײטשרעביא טעװ סע ןעמעוו רעוו ןוא ןדייררעבירַא טעוװו סע ןעמעוו

 ,"ףָאלב , ןיא

 -עפַאק, ןַײז ןופ תוישעמ עטלַא טלייצרעד טָאה רעמַאלק רעטסימ

 -ערַאשט, רענַאדנַאל יד ןופ ןֹוא סרערָאנש עשיסור יד ןופ ,"לַאנָאיצַאנ

 ןוא ,דילגטימנרע ןַא קיבייא ןוא דימת ןופ זיא ,רעמַאלק ,רע ּוװ ,"סעיט

 לשמ ַא טימ טרעפעפעגוצ ,ןטָאדקענַא ,טלעוו רעד ןופ ךעלהשעמ טָאלג

 ."ןעמשילג:ע רעד טנָאז יוו, ,ץיוו ַא טימ ןוא

 ןטָאדקענַא יד טימ תוישעמ עֶלַא יד רעבָא ןענַײז בלַאוװש ל?סינ ַאב
 -ַאלק רעטסימ סָאװ ,טָאדקענַא רעדעי ףַא .אברדא ,טשינ סעַײנ ןייק רָאג
 ןוא .גנַאל ןופ ןיוש סָאד סייוו רע זַא ,בלַאװש טנָאז ,םיא טלייצרעד רעמ
 ןמיס ַא .ןעוװעג ַײברעד וליפַא ןיילַא זיא רע -- סע סייוו רע רָאנ טשינ
 ריא טעװ טָא ,לַאדנַאקס ַא ןופרעד סיורַא טשינ רעיש טלָאמעד זיאופ ---
 יי יד : ,.!רעה

 "עג ,ץיה טימ ,לַאדנַאקס ַא רַאפ סָאװ ,טלייצרעה בלַאװש ?סינ ןוא
 יא :העובש ַא טימ סיוא רע טזָאל ןזָאל ןוא ,רעַײפ טימ ןוא ,ךעלנייוו
 ,,."סטוג סנעמעלַא ןבָאה ױזַא לָאז רע ןוא ,ןקידנעמיווש ַא םיא טעז ריא

 ןופ תויח עדליוו יװ טגַאיעג ןבָאה סָאװ ,םי םענופ סעילַאװכ יד ןוא

 ןוא רעכעה לָאמעלַא דיז ןסַײר ,טקַאט םוצ וצ ןּפַאלק ,ףיש ןטַײז :עדייב
 -נַײא ,ןרעקרעביא ,ןציילפרַאפ ,קעד ןרעבירַא ןסַײמשרעבירַא ןליוו ,רעכעה

 טשינ טכַאמ לרָאּפ רעזדנוא רָאנ ,ףיש ןפַא סָאװ ,ץלַא טימ ףיש יד ןעננילש

 ןרָאגיצ ןרעכייר ,ריב ןעקנירט  :סרעייז ךיז ןעוט ייז .ןופרעד ןזעוו ןייק
 | | .ריש ַא ןָא ,ןדער ,ןדער ,ןדער ןוא

 !ןרישזַאסַאּפ-סּפיש עכעלקילג ---

 ןצכַא לטיּפַאק

 . רעסַאװ ןוא למיח ןשיווצ

 ףיש םענופ קעדרעבייא ןפַא ןציז ןבילבעג זיא ןיושרַאּפ ןייא ךָאנ --2

 "וירעג טשינ ,ריּב ןייק ןעננורטענ טשינ רעבָא טָאה רע ,"קיטנאלטאג

 {ןגעלעג --- רעקיטכיר --- רעדָא ,ןסעזענ ױזַא טָאלג רָאנ ,רַאניצ .ןייק טרעכ-
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 ַא ןיא טליהעגנַײא (?וטש-סמיש) רעשט .ַא הַא ןײלַא .רענייא ,רעדנוזַאב
 סָאד ,ערדלָאק רענעַײב ענעטיור ַא טימ טקעדענרעביא ןוא ץלעּפ ןעמערַאזו
 -םיוא שיטַאּפמיס ַא רעייז טימ רישזַאסַאּפ רעגנוי ַא רָאנ ךָאנ ןעוועג זיא
 -,תויח עדליוו יוװ ךיז ןבָאה סָאװ ,סעילַאװכ עקידארומ יד .םינּפ טכיילבעג
 װּפ ,רעדפיוו ,רעטַײוװװ סָאװ ןרָאװעג ןענַײז ,ףיש ןטַײז עדייב ןופ םגָאיעג
 ,רעטציירעצ ןוא .רעז

 -- עיֿלַאװכ יד טשינ ביוא זַא ,לָאמעלַא ןזיווענסיוא ךיז טָאה סע
 ,ןעמוקַײב סיוועג ןטַײװרעדנופ טָא-טָא ךיז טגַארט סָאװ עטייווצ יד טעוו
 ,ץלַא טימ ףיש יד ןעגנילשנַײא ,ןרעקרעביא ןציילפרַאפ ,ןסַײמשרעבירַא
 י ,ךיז טניפעג ףיש ןפַא סָאװ

 רעגנוי רעד טָא זַא ,ןענעקרעד וצ זיא םינּפ םענופ טייקכיילב ןכָאג
 ןגיוא ענעפַא-בלַאה טימ -רעטעדַאשטרַאפ ַא גנַאל ןיֹוׁש ןיא רישזַאסַאּפ
 טימ רעטנוא רע טלַאח ּפָאק ןטעדַאשטרַאפ םעד ,ןגיוצעגסיוא רע טגיל
 -וצ יו זיא סָאװ ,למיה ןטנעַאנ םעניא ןַײא ךיז טקוק ןוא טנעה עדייב
 וװ ,ןענעקרעד ֹוצ רעווש זיא/ס זַא ,ױזַא םי ןטימ םענייאניא ןסָאגעגּפיונ
 טכאד ,?מיה רעד זיא רעטיול ,ךיז טכַאד .רעסַאװ זיא גוו ןוא| ?מיה ןיא
 -וטש עשז סָאװ .טניוו ןייק ןוא ןקלָאװ ןייק ,ןוז יד ױזַא טכַײל סע ,ךיז
 טפרַאװ סָאװ ?רעטלַא רעד ױזַא ךיז טרעזייב סָאװ ?םי רעד יױזַא טמער
 .רשפא יצ ?ּפָארַא ןוא הףיורא ,ןיהַא ןוא רעהַא ףיש רעד טםימ ױזַא סָאד
 .טשינ ּפָאק םעד רע ןָאק עשז סָאװרַאפ ?יױזַא סיוא רָאנ םיא סע ךיז טזַײװ
 לָאמעלַא ךדיז רע טליפ סָאװרַאפ ?רעגניפ ןייק טימ ןריר טשינ ?ןבייהפיוא
 ,ןברַאטש וצ ףַא ןיינ -- ?ןשלח וצ ףֵא ?ןשלח וצ הַא רעגרע ןוא רעגרע
 !ןבראטש ,ןברַאטש

 -ַאמרעד ךיז ?יוװ רע ,ּפָאק ןטעדַאשטרַאפ ןַײז ןָא טגנעדטש רע ןוא
 -ַאוו ןוא למיה ןשיווצ ;וזַא טא ןיוש ןעמ זיא גָאט ןטסלפיוו םעד -- ןענ
 -ַאוו ןופ ,ןלימַא ןענאמרעד טשינ ךיז ןַאק רע ,טשינ ןָאק רע ןוא -- רעס
 יו ,ןלימא ןסעגרַאפ ןיוש טָאה רע ,רעמכַאנ .טרָאפ רע ןיהווװ ןוא ןענ
 רָאנ .רע סייוו סָאד --- ָאקסעלַאפַאר םיא טפור עמ זַא ,םיא טפור עמ ױזַא
 רעד ,יוא ,ּפָאק םעד ּפָארַא םיא םענ שטָאכ -- םענַײז ןעמַאנ ןתמא םעד
 !ּפָאק רעד !ּפָאק

 ךיז ַאב ןניילוצ ךיז ןייג וטסעו רשפא ?טוג טשינ דיז טסלופ ---
 : ,םוק ?ןַײרַא עניבַאק ןיא

 זוא םיא רעביא ןָא ךיז טגייב ןוא בלַאװש ?סינ םיא וצ טגָאז ױזַא
 טסוק ָאקסעלַאפַאר רָאנ .ןַײרַא ןגיוא יד ןיא טפַאשַײרטעג םימ םיא טקוק
 'בעוו :טנעקרעד טשינ םיא טָאה רע יוװ ךַײלנ ,ןגיוא עכלעזַא םימ םיא ּףַא
 -- ןצעזפיוא ךיז ליו רע ?םיא רעביא סָאד טייטש רעוו ?סָאד טדער
 -לש"ונובר :ןורכז ןַײז ןופ תוחוכ עלַא ןֵא םגנערטש רע יטשינ רע ןַאק
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 רעד ףַא ץענרע סָאד רע זיא נוװ ?םיא טימ סע ךיז טוט סָאװ !םלוע

 יַײז ןעמָאנ םענענייא םעד ןענַאמרעד טשינ ריז רע ןָאק סָאװרַאפ ?טלעוו

 ,רדח ןיא םירבח יד לָאמַא ןפורעג םיא ךָאד ןבָאה ןעמָאנ םעד טימ ?םענ

 "עטַאט ..עמַאמ-עטַאט יד ןוא ,םייח רעד ןיא רעטסעווש ןוא רעדירב

 ,..?דניצַא ייז ןענַײז גוו ?עמַאמ

 ריד טעװ ,ןּפיל יד ףַא םענ ,ךימ נלָאפ .קַאינָאק עלעזעלנ ַא--

 ,רעגנירג ןרעוו

 ,יא סָאד טייטש רעוו ,ןייטשרַאפ וצ ןָא טשינ טבייה ָאקסעלַאפַאר

 -טנעק ַא ךדיז טכַאדה ?ןַײרַא ןניוא יד ןיא םיא סָאד טקוק רעוו ?םיא רעב

 -רַאפ ..'?ןיױשרַאּפ רעד זיא עשז רעװ ...ןניוא עכעלטנעק ,ןױשרַאּפ רעכעֿל

 סָאד -- ?ױזַא סע טצכערק רעוו ?ּפָאק רעד רעווש יױזַא םיא זיא סָאװ

 ןוא .טניוו רעד טפַײפ סָאד -- ?יױזַא סע טפַײפ רעוו ,ףיש יד טצכערק

 ףיוא דיז ייז ןבייה טָא .ערעדנַא סָאד רעביא סנייא סעיֿכַאװכ יד ךיז ןנָאי סע

 -צירּפש עניילק ףַא דמַאז יו ױזַא ןטָאשעצ ייז ןרעוו טָא ,רעזַײה רעכעה

 ַײברַאפ ךרוד םיא טילפ ץילב ַא ןוא רענוד ַא סיוא טֿכַאנק םעצולּפ ,ךעֿל

 רעד יױױזַא טדער סָאד .רענוד ןייק ןיא רענוד רעד !תומולח ,ןניוא יד

 "עצ ןרעװ ןוא ףיוא ךיז ןבייה סָאװ ,סעילַאװכ יד ױזַא ןשיור סָאד ,םי

 סָאװ ,ןוז רעד ןופ ןַײשּפָא ןַא זיא סָאד יץילב ןייק זיא ץילב רעד ,ןלַאפ

 -ַאװו עטעקסעלּפעצ יד ןיא לַארטש ןקיטכיל ַא ךיז ןעלכוטּפָא טזָאלענ טָאה

 .םי ןטרעזייבעצ ,ןטזָאלעצ םענופ ןרעס

 ןליפרעד וטסעװ ,ענעמיפ לקיטש ַא סיוא גיוז ,ךימ עשז גלָאפ ---

 ...ץרַאה סָאד

 דרַאנרעב ?ןַאמצלָאה זיא סָאד .זיא סָאד רעוװ ,ןיוש סייוו רע !ַאהַא

 ןוא םעפ ןוא טיור ױזַא םיִנּפ סָאד םיא זיא עשז סָאװרַאפ ?ןַאמצלָאה

 רערעדנַא רעד ןיא ,קַאינַאק עלעשעלפ ַא רע טלַאה טנַאה ןייא ןיא ?שירפ

 :ןעמענ סעּפע לָאז רע ,ןָאקסעלַאפַאר אב ךיז טעכ ןוא ,ענעמיל ַא

 ביג רעדָא ,ןַײרַא ליומ ןיא ענעמיל לקיטש א ,ךימ עשז נֿלָאפ ---

 וצ ,ּפָארַא ןריפּפָא ךיד ךיא לע רימ ןיא ןָא ךיד רַאּפש ,טנַאה ַא רעהַא

 !רעמַאלק רעטסימ !הע .,,עניבַאק ןיא ריד

 ןַײז וצ ּפָאק םעד סיוא טיירד ןוא בלַאוװש ?סינ סיוא טפור יױזַא

 זיא רעמַאלק רעטסימ !גָאט רעקיטכענ ַא ?סָאװ ?רעוו -- .ןָאינַאּפמַאק

 ןוא ,ַאטעירנעה רעטסעווש יד ווו ,קַאזיא רעדורב סלסינ גוז ,טרָאד ןיוש

 רעדעי ,ייז ןניל עלַא ,לדניזעג שילַאקיזומ ןַײז טימ ןזח רעשזמָאל רעד ּווו

 יֵעעז ןוא ,המשנ רעד טימ ןעכַאפ ןוא ,ןצכערק ןוא ,?טעב ןַײז ףֵא ,ךיז ַאב

 טלַאה ,בלַאװש ל?סינ ,רענייא רע רָאנ ןוא ןגיוא יד רַאּפ תומה-דאלמ םעד

 -מַאק רעצנַאג רעד ןופ רעקיצנייא רעד זיא בלַאװש ?סינ .סיפ יד ףַא ךיז
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 --= ,עקירעמַא ןייק טראפ סָאװ ,עּפורט רענדנודענ רעַײג רעד ןופ ,עינַאּפ

 ,רעטנומ ןוא שירפ זיא סָאװ ,שטנעמ רעקידעבעל רעקיצנייא רעד

 טדַײנש סע ןוא .סעילַאװכ יד ןשיור סע ןוא ,םי רעד טמורב סע ןוא

 ןיא טסַײמש טניוו רעד ןוא יינש ַא טימ ןגער ַא טימ ערוב ַא ףיוא ךיִז

 "רעבייא םענופ םלוע םענעבילבענרעביא םעד טבַײרטעצ ןוא ןַײרַא םינּפ

 םניווועג ןיוש ןענַײז סָאװ ,ןסָארטַאמ יד טימ ןטרַאויטס יד רעסיוא ,קעד

 -נַײרַא טָאה סָאװ ,ןַאטיּפַאק םעד רעסיוא ןוא ,ןכַאז עכלעזַא וצ ןרָאװעג

 לביימש ןקורט ַא טימ טקוק ןוא ןַײרַא ?יומ ןיא עלעקלויל ַא טקעטשעג

 סָאד דיז טגָארט סע ןוא .סדנוק ןטַײשרַאפ ַא ףַא יו ,םי ןטרעזייבעצ ןפַא

 טסייה סָאװ ןוא ףיש ןָא סָאד טפור עמ סָאװ ,שינעפעשאב עקיזיר עסַײװ

 ןוא רעטַײװ ץלַא תונשקע רענדָאמ ַא טימ ,"קיטנַאלטַא, ןעמָאנ ןטימ

 סָאװ ,ןַײרַא טייקכעלדנעמוא רעכיוה ,רעטיירב ,רעפיט רעד ןיא ,רעטַײװו

 ןוא בייהנַא ןַא ןַא -- למיה ןוא רעסַאװ ,רעסַאװ ןוא ?מיה ןופ טיײשַאב

 .ףוס ַא ןָא

 ןצנַײנ לטיּפַאק

 טנַאה-ןעיורפ ַא

 ,םעלּפרעניה םעד ןופ ןכַאװפיוא סָאװטע ןביוהעגנָא טָאה רע

 ,ֿפָאק ןֹופ םיֹורַא זַײװכעלסיב ןביֹוהעגנָא םיא טָאה דַאשט רעד ןוא

 -עגסיוא ןַא ךיז טניפענ רע ןַא ,ןעזרעד יו טליפרעד רעמ רע טָאה

 םָאה טנַאה סנצעמע ןוא עניבַאקסּפיש ןיא ךיז ַאב ,לטעב ַא ףַא רענענַאט

 ,םנַאה-ןעיורפ עמערַאוו ַא ,עלעדייא ןַא ,ןרעטש ןפַא ךיז ַאב טליפרעד רע

 טשינ רע טָאה סָאד --- יורפ יד זיא רעוו ,זיא סָאד טנַאה סנעמעוו רָאנ

 ,טסווװעג

 חיר ןפרַאש ןכָאנ טליפעג רע טָאה סָאד --- רעסַאװ ןּפַא זיא רע ןזַא

 יד יוװ דיז קידנליּפש ,סָאוװ ,סעילַאװכ יד ןופ ןשיור ןכָאנ ןוא םי ןוייב םענופ

 -ובעג ץלַא ךָאנ ןבָאה ,ןוז רעקיטכיל רעד ןופ ןַײש רעד ףַא תויח עדליוו

 ןיא ןַאקסעלַאּפַאר טּפַאלקעגנַא ,רעזַײה רעכעה ףיש יד ןפרָאוװעג ,טעוועש

 "נָא ,קעדרעבייא ןפַא ןײנסױרַא ,ןייטשפיוא לָאז רע --- ןַײרַא ?רעטצנעפ

 ךיז טָאה ױזַא ."ןגיל וצ ןיוש גונעג ,ןיוש גונעג, :רעדנּוװ סטָאג ןקוק

 ןַײז ףיונוצ טמענ רע ןוא ,םי םענופ סעילַאװכ יד םיא וצ ןדער ,טכַאדעגסיױא

 רע ןוא ןעקנַאדעג ?סיב ץנַאג ןַײז ,ןורכז ןַײז ןופ חוכ לסיב קירעביא

 ןעוועג רע זיא גנַאל טשינ רַאג ,ךיז טכַאד ?רעהַא רע טמוק יו, :טכַארט
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 :טָאה סָאװ ,ןוז רעקידנעשטשַאל רעד .ףא :טמעכאוועג .דיז .,רוטאנ עכעל טענ יד טרעדנגוװַאב ,םעװקַאָּב ױזַא רעשט ש.ןיא ןסעזעג ,קעדרעבייא ןפא
 ןגָאי סָאװ ,סעילַאװכ עקידנליּפש יד ןֹופ םיִוש םעד;ןיא טלגיּפשענּפא ריז
 רעכיוה רעטיירב רעפיט רעד ןיא טקוקעג .ןוא ,ףיוש ןטַײז עדייב .ןופ .ךיז
 וא רעסַאװ ,רעסַאװ ןוא ?מיה ןופ .טײטשַאב סאו ,ןַײרַא טייקכעלדנעמוא
 --- ןצעזפיוא דיז ליוװ רע ןוא .-,ףוס ַא ןַא ןוא בייהנַא ןַא .ןַא --- למיה
 יד ּפָאק ןיא ןעיירדרַאפ טשינ רעדיוו םיא ךיז פָאז סע ,ארומ רע טָאה
 רע ןוא ,רעהא זיב יו ,טלעוו רעצנַאג רעד טימ למיה ןטימ םי ןטימ ףיִש
 ,"!ּפָאק רעד !ּפָאק רעד ,יוא, ;ץפיז ןרעווש א סיױרַא טזָאל

 ,טנאה ַא ריז הא טליפ רע ןוא.זיא סָאד רעוו טשינ סייוו רע רָאנ ,לוק ךעל -טנעק א ,יורפ א ןופ ?וק א רע טרעה -- ...?ּפָאק רעד ץלַא ראג --
 טראשרַאפ ,ןרעטש םעד םיא טעלג טנַאה-ןעיורפ עמערַאװ -ַא ,עלעדייא .ןַא
 סנעמעוו ...?ןַײז סָאד לָאז רעװ -- ףױרַא ראה ענעּפרַאװעצ יד םיא
 :טקנעדעג רע --- רעורפ טַײצ ַא טימ זַא ,דיז טנאמרעד רע ןוא .,,?טנַאה
 -ןעיורפ ַא טליפעג ךיוא טציא יוװ ױזַא טקנוּפ רע טָאה -- ןעװ טשינ
 2. .י  .ףױרַא רַאה יד םיא טרַאש -עג ןוא ןרעטש םעד טעלגעג טציא יו ױזַא טקנוּפ םיא טָאה סָאװ ,טנַאה

 ..עקטַאלז ,ןעוועג טלָאמעד סָאד זיא ?רעטסעווש סנַאמצלָאה
 'נעלעג זיא ַאקסעלַאפַאר .טכַאנרַאפ ַא ןיא לָאמנייא ןעשענ זיא סָאד

 עסיז ענַײז רָאװ רעד ןיא טמולחעג ןוא עּפאנאק ַא ףַא רעמיצ ןיא ךיז ַאב
 עמַאס םעד עכלעוו ןיא ,תומולח ענעדלַאג עסיז ענעי .תומולח ענעדלָאג
 .פןייר --- רעטכַאט סנזח םעֶד קידנעטש םיא ַאב טמענרַאֿפ ןָאנביוא

 ןפא רעטיב יױזַא ןעוועג טשינ לָאמנייק םיא זיִא סע ,עקטַאלז ןוא רע רָאנ -= רע טקנעדעג --- ,בוטש ןיא ןעוועג טשינ טלָאמעד זיא רענייק
 --- רע טקנעדעג --- טפַאשקנעב ענדָאמ ַא .טכַאנרַאפ םענעי יװ ,ןצרַאה
 טקירדעג ןוא המשנ רעד ןיא טלָאמעד םיא וצ טעבנגעגנַײרַא ךיז טָאה
 םיא ךיז טָאה סע ,ןעגנאווצ טימ יװ ,ןגיוצעג רךוא טסערּפעג ןֹוא םיא
 ר : 'ןענייוו טסולגעג

 טקנעדעג רע .טשינ רע טקנעדעג סָאד -- טנייוועג טָאה רע בוא
 ןייֵלַא רע ,ךיֹז טכַאד -- םוא ןבענ ןסקַאװעגסיױא זיא עקטַאלז זַא ,רָאנ
 ,ןרעטש םעד םיא טעלנעג ןוא םיא ןבענ ןסעזעג ןוא --- ןפורעגוצ יז טָאה
 םיא טראשענ ןוא ,טונימ רעד ןיא ,טציא םיא טעלנ עמ יוװ ױזַא סא
 רעד .ןיא ,טציא םיא טרַאש עמ יו ,ױזַא טָא ,ףױרַא רָאה ענעפרַאוועצ .יד
 ןיא ןסָאגעצ טלָאמעד םיא ךיז טָאה טיײקטמערַאװ .ענדַאמ; א ןוא ,טונימ
 טנאה עמערַאװ ַא --- רע טקנעדעג ױזַא -- טליפעג טָאה רע ,רעדילנ עלַא
 קע ןַא ןָא רַאבקנַאד ןעוועג ריא זיא רע ןוא ,,רעטסעווש רעַײרטעג ַא ןופ
 ' ןַײז טימ ---- רע טקנעדעג --- טמעראעגמורַא יז טָאה .רע .ריש ַא ןַא ןוא
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 סט וה עט א עד תעשיויו רב א ָכ

 -עג ,םיוש ןפַא ריא ַאב ּפָאק ןַײז ןטלַאהַאב ,ךיז וצ יז ןגיוצעגוצ- ,טנַאה

 -עגנַײרַא ,ץרַאה רעטיב ןַײז ריא רַאפ טנייוועגסיוא ,טנייוועג גנַאל ,טנייוו

 ןַײז ריא רַאפ טקעלּפטנַא ,ןַײרַא םישדק-ישדק ןַײז ןיא ךיז וצ יז טריפ

 ענייא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,טלייצרעד ריא טאה רע .דוס ןקילייה-ןקילייה

 סָאװ ,ןבעל ןצנַאג ןַײז טימ ביל יז טָאה רע סָאװ ,טלעוו רעד ףָא עכלעזַא

 טשינ ןַאק רע סָאװ ,רעסַאװ ןיא ןוא רעַײּפ ןיא ריא רַאפ טיירג זיא רעי

 ּוװ ןוא ?יז טסייה ױזַא יװ ...רָאװ רעד ףֵא טשינ ,םוֿפח ןיא ןסעגרַאפ

 סָאד ןֹוא ,ןבעגעג גערפ ַא ליטש טלָאמעד עקטאלז םיא טָאה --- ?יז יא

 יז טָאה ןײלַא ןוא ,טרעטיצעג ריא ַאב טָאה --- רע טקנעדעג --- ?וק

 טלַאװעג טשינ רע טָאה --- טסייה יז ױזַא יו .טרעטיצענ השעמ-תעכ

 סָאד לָאז רע !זיא יז ּגװ ,ןסיוו לָאז רע !עה-הע ?זיא יז ווו .רָאנ ,ןגָאמ

 "רעדנַאװ רעד טימ ַאד ַא טא ןעוועג טשינ גנַאל ןיוש רע טלָאװ ,ןםיוו

 רע ,זיא רע יװ ,דנו-ענ ןעוועג טשינ גנַאפ רשפא ןיוש טלָאװ רע ,עּפורט

 ןוא ןפרָאװעגנקעװַא גנידצלַא ,רוא וצ ,זיהַא ןגיױלפעגקעװַא ןיוש טכלָאוװ

 ןיוש ןבעגעג טרָאװ סָאד דיז ןבָאה ייז םערדאוו ,ריא וצ ןרָאפעגקעװַא

 לָאז ייז טימ סָאװ ןוא ןַײז טשינ ןלָאז ייז גוו זַא, ,זַײװדניק ךָאנ ,גנַאל

 - .,"!קיבײא ןוא דימת ,םענייאניא ןַײז דימת ייז ןלָאז ,ןפערט טשינ ךיז

 ,טמירַאב זיא יז זַא ,רָאנ סייוו רע ,זיא יז ּוװ ,טשינ סייוו רע .ןייג

 םעדעא .טלעוו רעד ףֵא טמעש ןעגניז ריא ,דַײה זיא יז זַא ,סיורג זיא יז זַא

 ךַאנ, --- ,"ןיטטַאּפ ןופ רעסערג יז זיא ?טרעהענ וטסאה יטטַאּפ ןעמָאנ

 | ";ךרע רעד טשינ רַאנ, :-- ??ןיטטַאּפ ןופ רעסעהנ

 רַאפ ןעלזייר ןַײז טביױֿפעג טלָאמעד רע טָאה --- רע טקנעדעג ױזַא

 -רַאפ עלעה ןייק טעװעלַאשזעג טשינ ,ןַײרַא גָאט ןיא טביױלעגּפָא ,ןעקטַאלז

 --- וןעוועג היחמ ךיז טָאה רע ןוא ,..!טָאג ןופ ךאלמ ַא ;ךאלמ ןימ ַא .ןבי

 -ַאב ךיז ,ןכױלוצּפָא ןעמעוו רַאפ ןענופעג טָאה רע סָאװ --- רע טקנעדענ

 -סיוא ױזַא ןלעוו םיא טעוװ ךאנ רעוו םערָאװ ,רעטבילעג ןַײז טימ ןעמיר

 טרָאװ סכעלטיא זַא ,טשינ ןעד טעז רע ?עקטַאלז עקיזָאד יד יו ,ןרעה|

 טּפַאלק סע יװ ,טשינ ןעד טליפ רע ?השמ-תרות ,קילייה ריא ַאב זיא סנַײז

 טנעה ענַײז ןיא טרעטַאלפ יז יוװ ,טשינ ןעד טליפ רע ?לצרעה סָאד ריא

 -.?עלענייפ ַא יווי
 םייו --- טבעלעגרעביא השעמ-תעב טָאה עקטַאלז עמערָא יד סָאװ

 ןסָאנעגסױא טאה רע יבֲא ?ןֵא םיאו סע טייג סָאװ ,ָאקסעלַאפַאר טשינ

 ןראוװעג ,דוס ןַײז ריא רַאפ טקעלּפטנַא טָאה רע יבא ,ץרַאה ןַײז ריא רַאֿפ

 0 | ,המשנ רעד ףַא רעגנירגי

 ךיא רע טָאה ,דוס ןקילייה ןַײז ןעקטַאלז רַאֿפ טלַאמעד טקעדעגפיוא; = |

 ףַא ןַאט וצ טנכער רע סָאװ ,סָאד ךיוא טיודטרַאֿפ סנעוונייא ןיא ןיוש

 יוװ ,רענעלּפ ענענדאברַאפ ענַײז עֶלַא ןבענענרעביא ריא טָאה רע .רעטַײװ
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 -לכ-ףוס ןוא ןענעגענַאב לָאמַא רעטמירַאב ןַײז טימ ךדיז טעװ רע ױזַא
 .טשינ לאמנייק .ןדיישעצ טשינ ךיז לָאמנייק ןיוש ןוא ןעמוקפיונוצ ףוס

 "עג --- ןעקטַאלז ןעמונענמורַא רע טָאה השעמ-תעב ןוא !טשינ לָאמנייק

 ןצרַאה םוצ טקירדענוצ קרַאטש-קרַאטש ,טנעה עדייב טימ --- רע טקנעד
 ןַײז טימ ןיינפיונוצ ךיז טעװװ רע זַא ,טרָאװ סָאד ריא ַאב ןעמונעג ןוא

 "רַאפ -- ךיוא ןעמָאנ ןטימ טּפַאכענסױרַא ןיוש ךיז טָאה רע) ןעלזייר

 רע םערָאװ ,סע טסייה ןעקטַאלז ,יז ךיוא ךיז וצ ןעמענ רע טעוו (!ןלַאפ

 ,רעטסעווש ַא יו ,ןבענענרעביא ןוא ַײרטענ םיא זיא עקטַאלז זַא ,טליפ

 .רעטסעווש ענענייא ןַא יו

 ריא וצ רע טנָאז -- ?רעטסעוװש א יו ַײרטעג רימ טסיב ,ָאיֵא --

 םורַא טמענ רעדורב ַא יו ,רעמערַאװ דס ַא ,םערָאװ םורַא יז טמענ ןוא

 -רַאפ ,טשינ טייטשראפ ַאקסעלַאפַאר ,טגַײװש עקטַאלז רָאנ -,,רעטסעווש ַא

 ,יז טגערפ ןוא רעקרַאטש ךָאנ םורַא יז רע טמענ ?עקטַאלז טגַײװש סָאװ

 ןיש ?תועט א רע טָאה עשז ןיוש ?טשינ םיא טרעפטנע יז סָאװרַאפ

 ?ביל טשינ םיא יז טָאה עשז

 טּפַאכ ,םיא וצ הףרָאװ ַא ךיז טוט עקטַאלז ןוא ,,.!?ביל טשינ ---

 ןופ ךיז ןסיג ןרערט ןוא ,םיא טזדלַאה ןוא םיא טשוק ןוא םורַא םיא
 ,ןגיוא עריא

 עשז סָאװ ?וטסנייוו עשז סאו ?עלערַאנ ,וטסנייוו ,עשז סָאװ ---

 ...?וטסנייוו

 סטאטוס 55 ארט יי = יי טיי 06 .ירריבו יא 25 שעיר יורי 5551 ריקא יי יי יסול-באז א .יירייוויט

 ילעוו רע טגעלפ -- ַאקסעלַאפַאר טקנעדעג -- ןָא טלָאמעד ןופ

 ,ןעלזייר ןנעוו ריא טימ ןדער ?סיב ַא ,ןעקטַאלז טימ ןיילַא ןבַײלב טּפָא

 -- ןַאמצלַאה םערָאװ .רעווש יױזַא טשינ רָאנ ןעוועג םיא זיא סָאד ןוא

 ייז זַא ,ןעלטימ עֶלַא טדנעוװעגנָא טָאה -- ןויווענסיוא םיא טָאה ױזַא

 -סיוא םיא ךיז טָאה ױזַא ,ןעקטַאלז טימ ןעייווצניא רעטּפָא ןבַײלב ןלָאז

 .תועט ןייק טשינ טָאה רע .ןיינ ?תועט ַא רע טָאה רשפא ןוא :טכַאדעג

 ןזָאלרעביא ,ןײגקעװַא םעצולּפ ןַאמצלָאה סעּפע טגעלפ ןעד סָאװ םערָאװ
 ביוא ,קוק ַא ןבעג ,קירוצ ןרעקמוא ךיז ,רעטסעווש רעד טימ ןיילַא םיא

 -ץלָאה ,ןַאמצלָאה ,ךא ...?ןייגקעװַא רעדיוו דלַאב ןוא ,םענייאניא ןציז ייז

 ,ןענַאמצלַאה טימ ריז ןענעגעזעג סאד ןעוועג םיא זיא'ס רעווש יוװ !ןַאמ

 ...!רעווש יוװ

 ,.דנַאפ סױֹרַא ןיוש טעז עמ !רערעַײט ,ןייטשוצפיוא טַײצ ןיוש ---

 ..ןרערעַײט ,רענייש ,רעהעַײט ,עקירעמַא ןיא דלַאב ןיוש ןענַײז רימ

 רעביא סָאד טדער רעוװ ,.עמיטשדןעיורפ ַא יעמיטש עכעלטנעק ַא

 ףאַנ טָאה רֶע ,,,?"רֶערעַײט, ,"רעֶנייֵׁשָה םיִא סָאד טפור רֶעװו ,,.?םיא
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 .טָאה רע .ןלַאפ טשינ קירוצ לָאז רע --- ךיז ןצעזוצפיוא ארומ ץְלַא רעבָא

 -רַאפ טשינ רעדיוו םיא ךיז לָאז סע --- ןגיוא יד ןענעפע .אארומ ץלַא ךָאנ

 .,טלעװ רעצנַאג רעד טימ ,?מיה ןטימ ,םי ןטימ ,ףיש יד ּפָאק ןיא ןעיירד

 ןוא ,ןעקנַאדעג ענעַײלב ערעווש ענַײז ןיא טקניז רע ןוא .רעהַא זיב יו

 םימ ריז ןענעגעזעג ןַײז ןופ ןטונימ ערעווש יד לָאמַאכָאנ רעביא טבעל רע

 | .אטח-לע ךיז טגַאלש רע ןוא ,ןענַאמצלָאה

 קיצנאווצ לטיּפָאק

 דרַאנרעב טנוזעג ַײז

 ןופ ןגרַאמירפ רעקידנקלַאוװ רעטלַאק א ,ןגרָאמירפ ַא ןעוועג זיא סָאד

 ןיא ןגרַאמירפ ַא סיוא ךיז טיג סע יוװ ,"עגָאפ, ןופ ןוא טלעק ןופ ןוא ןגער

 ,ןַאדנַאל ןטנייװרַאפ ןטרעכיוררַאפ ןטלַאק םעד

 ןיילַא ןוא ,טקַאּפעגנַײא ןָאקסעלַאפַאר ַאב ןעוועג ןיוש ןענַײז ןכַאז יד

 ןוא םֹורַא קיטראפ ,העיסנ רעד וצ קיטרַאפ ןעוועג ךיוא ןיוש רע זיא

 טלעטשַאב ,רַאגיצ-ענַאװַאה ַא טרעכיירראפ ,ןָאטעגנַא ,ןסעגענּפָא :םורַא

 -צלָאה טימ ןענענעזעג ךיז -- עלַײוװ ַא ךָאנ ןפַָאלעגנַײרַא ןוא בעק ַא

 ןענַאמ

 !דרַאנרעב ,טנוזעג ַײז ---

 ,ןגיױא יד טימ םרעפטנעעג ןַאמצלַאה םיא טָאה --- ,טנוזעג רָאפ

 יצלָאה טלָאװ ,ךא .ןטָאברַאפ גנערטש ,ןטָאברַאּפ םיא ןיא ןדייר סָאד ןעד

 סעּפע ,ןגָאז ןענַאק סעּפע שטָאכ םיא ןַאמצלאה טלָאװ ,ןדייר טגעמעג ןַאמ

 ,טמוק םיא יו ,טוג ןעלדיזסיוא ,דיז ןרעזייבסיוא --- ספרַאש ַא סעכלעזַא

 ןעוועג ,דיז טכַאד ,ןַאקסעלַאּפַאר טלָאװ -- ןָאק רע יוװ ,ךיז ןפעטשסיוא

 ףֵא טלעטשעגקעװַא רָאנ טָאה ןַאמצלָאה ,ןיינ .ןצרַאה ןפַא רעננירג ךס ַא

 -מוא לפיוו ,רעיורט לפיוו ,דא -- ןוא ןניוא עקיציּפש עפרַאש ענַײז םיא

 םיא טָאה ןַאכצלַאה !קוק ןקיזָאד םעניא ןעוועג זיא רעיורט רעכעלדנע

 "עגסיוא ךיז טָאה סע יוװ ןוא ,טנַאה עקיציּפש ערַאד ַא ןגיוצעגסיוא רָאנ

 .טנַאה עמערַאװ ַא וצ ,ןָאקסעלַאפַאר ןזיוו

 ןײגקעװַא ךינ ױזַא טלָאװעג טשינ ןָאקסעלַאּפַאר ךיז טָאה לָאמנייק

 יבעלגנעמ יד טַאהעג טאה רע ןוא .טונימ רעד ןיא יו ,ןענַאמצלָאה ןופ

 נָא רַאנ ...םנוזעג ַײז ןוא --- בעק ןפַא ןצעזוצפיוא ךיז ,ןייגוצקעוװַא טייק

 ןענעגעזעג ןכָאנ ךיז רע טָאה ,ריט רעד וצ ןעמענ דיז לָאז רע ,םעד טָאטש

 יִעֵג זיא ןאמַצלָאה ּגוו ,לטעב ןבענ ,לֹוטִש ַא ףֵא קירוצ טצעזעגקעווָא ,,דיז
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 ,טרעביפעג ןוא עחנערעוועדנעט רעטמירַאב רעד טימ טְקעדעגרעביא ןגעל
 "ופר ןופ חיר .ַא ,ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה תואופר ןופ .חיר רעפראש .ַא:ןוא
 | יי ,..ןנימ-רב ַא ןופ ,קיײטּפַא ןופ ,תוא

 ךָאנ םיא רע טָאה ןענַאמצלַאה טימ ךיז ןעק ַאקסעלַאפַאר טניז ןופ
 ןגעלעג םיא זיא טיוט רעד ,לָאמ סקיטציא יװ ,ןענופעג טשינ טכעלש יױזַא
 ךיז ,ןגיױא ענעשַאלענסיוא עקיציּפש יד ןיא ריז טניילענכרוד ,ןּפיל יד ףֵא
 טבעוושעג ןוא ןרעיוא ענעברַאטשעגּפָא עקיציּפש ענַײז ףַא ןגיוצעגסיוא
 .טלעטשעגרַאפ ןָאקסעלַאפַאר ךיז טָאה טונימ רעד ןיא 'רדח ןצנַאג ןרעביא
 'וצ סיּפ יד טימ דרע רעד ףַא ןגיל טעװ ןַאמצלַאה טנַײרּפ ןַײז יױזַא יו
 עטיוט סָאד .עדנערעוועדנעט רעד טימ טקעדעגרעביא ןצנַאגניא ,ריט רעד
 ַא ןֹוא ,ןקעטשסיורַא ןפעוו סיפ ןציּפש יד רָאנ ,ןעז טשינ ןעמ טעוװ םינּפ
 ךרע רעד ףַא ןטַײז עדייב ןופ ןוא .סנּפָאקוצ םיא ַאב ןענערב טעװ לטכיל
 -טַאלז רעטסעווש רעד טימ חכרב-הרש עמַאמ יד םיא רעביא ןציז ןלעוו
 ַא ןונינ ַא טימ ןענעייל ןוא טנעה יד ןכערב ,ןענייוַאב םיא ןלעוו ,עק
 ףא !רעַײרטענ ,רעדורב רערעַײט !ןוז רעקיצרַאה, :ןושל-חנעמ לטעצ ץנַאנ
 | "  !?רעב-יא-יא-יא זדנוא וטזָאל ןעמעוו

 יטשענעלַאה ןופ ,ןוגינ ןקירעיורט ןקיזָאד םעד ,םיא טקנעדענ רע
 -עג ןיא סָאװ ,עמַאמ עטלַא ריא טנייװַאב לָאמַא טָאה עטנזח יד האל ---
 זַא ,סיֹוא םיא ךיז טכַאד סע ןֹוא ,רָאי קיצעביז ןוא עכעלטע וצ ןברָאטש
 -רב טימ ,קיײטּפַא טימ ,תואופר טימ טקעמש סע ,טיוט םעד ָאד טליפ רע
 רעד ןוא ןפיול ,ןפיול רָאנ טונימ רעד ןיא םיא דךיז טליוו סע ןוא -- ןנימ
 ,ןַײרַא טלעוו

 ןֶא ךיז טגייב ,ןציז רע טבַײלב ,ןפיול לָאז רע ,םעד טָאטשנַא רָאנ
 ןוא ,ךעלטנַײרּפ יױזַא ,םערַאװ ױזַא םיא ֹוצ .טדער ןוא ןענַאמצלָאה רעביא
 יױזַא ,עקירעמַא ןייק טמוק רע רָאנ יו זַא ,וצ םיא טגָאז .ןוא םיא טסיירט
 ןוא .ווירב ןבַײרש םיא רע טעװ גָאט עלַא ,ווירב א ךלַאב םיא רע טבַײרש
 -םיוא ןוא -- ,טעב ןֹופ ןייטשפיוא רַאנ טעוװ ,ןַאמצלָאה ,רע דלַאביוװ
 טימ ןצעזפיוא ךיז רע לָאז ױזַא --- ןכיגניא רַאנ ךָאד רע טעװ ןייטש
 -ןינ ןייק םיא וצ ךַײלנ ןרָאפ ןוא ןעמַאמ רעד טימ ןוא רעטסעווש רעד
 | *,,םיא וצ ךַײלגנ ,קרָאי

 ,טליפ רע ,?ויטש ץיּפש יד ףַא ךיז וצ ּפָארַא טקוק ַאקסעלַאפַאר
 ;ןגיל ןסיורג א ,ןגיל ַא טגָאז רע םערָאוװ ,םינּפ סָאד םיא הַא טנערב סע זַא
 עקירעמַא ןייק טעװ רע .לָאמנייק ןרעװ .טנוזעג טשינ םעוו ןַאמצלָאה
 ןענַאק ןוא טנוזעג ןַײז ןליפַא טלַאװ רע ןעוו ןוא ,לָאמנייק ןרָאפ .טשינ
 טשינ ,ןעמענטַימ ןלעוו טשינ:יוװ ַײס עינַאּפמַאק עַײנ ;ד םִיא .טלָאװ ,זראֿפי
 -ַאר רָאנ !בזכו רקש ,ןגיל סיוכרוד זיא'ס -- רעטפעווש/ ןַײז טְשינ ,םִיא
 ,םעטָא ןייא ןיא ,רעטַײװו רע טרענגיל ,ןרענניק ןְביֹוהעגְנַא טָאה; ַאקסעלַאֿפ
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 לאז רעטסעווש יד .ןֶעוו ,ןעוועג רעכַײלנ טלָאװ --- ,רֶע טגַאז --- ,יאדוואק
 .זָאק יװ .טְשינ רעבָא יז ןַאק: ,עינַאּפמַאק רעצנַאג רעד טימ .דלַאב ןרָאפ
 וי .. ןָאדנַאל ןיא ןיילַא רעדורב םעד ןזָאלרעביא יז

 ןַא םיא ךיז ןדניצ סע ןוא טנַאה ַא ַאב ןַאמצלָאה ןַא םיא טּפַאכ ַאד
 ַא ךעבענ ..המותי א: ;םיא טעּפירּכ ןצרַאה ןיא ןוא ןניוא עקיציּפש וד
 יד םיא ןקיטש סע ,ןדיײרסױרַא טשינ ןַאמצלָאה ןָאק רעמ "...המותי

 : | - ...ןרעדט
 ,לָאמַאכָאנ אקסעלַאּפַאר םיא טגָאז --- !דרַאנרעב ,טנוזעג ַײז --

 .טַײז רענעי ףַא ןיוש ןיא רע סָאװ ,ןדירפוצ זיא ןֹוא ,לָאמ ןטצע? םוצ
 ןוא ןענַאמצלָאה ןטיוט-בלַאה םעד ךיז רַאפ רעמ טשינ ןיוש טעז ןוא ריט
 ןופ ,קײטּפַא ןֹופ ,תואופר ןופ חיר ןפראש םעד רעמ טשינ ןיוש טרעה
 רעד ןיא טָאה רע סָאװ ,טָאנ טקנַאד ןוא םורַא ךיז טקוק רע .,,ןנימ-רב
 "הרש עטלַא יד טשינ ,ןעקטַאלז טשינ ,טנענעגאב טשינ שטָאכ טונימ

 רעסעב טעװ רע .ןיינ ?ןטרַאװּפָא ייז רע לָאז .,,?ייז ןענַײז גוו יהכרב

 ,ןַײא ךיז טלַאה רע רָאנ ,ןעגנירּפש ,ןפיול םיא ךיז טסולג סע ,ןרָאפ ןייג

 ,בעק ןכיוה ןפַא עקנעילָאװַאּפ ףיורַא ךיז טצעז ,טירט עמַאזננַאל טכַאמ
 טרָאד .ןַאב רעד וצ ּפַא דניוושענ םיא טריפ ןוא ףיוא םיא טּפַאכ רעכלעוו
 -סעווש רעד טימ בלַאװש רעדירב עדייב ;עינַאּפמָאק עצנַאג ידד רע טפערט
 ..לדניזעג ןשילַאקיזומ ןטימ ןזח רעשזמַאל םעד ןוא ענָאדַאמירּפ יד רעט

 ... ףיש יד ןרעװנָא ךָאנ ןענַאק רימ ?טעּפש ױזַא סָאוװ;

 ,ןיוש טייטש רע זַא ,רעַײרפ ?סיב ַא ּפִא רע טמעטָא טלָאמעד טשרע = |
 ."טיוס ןופ ּפִא טייג ףיש יד ןוא ,?קיטנַאלטַא, םענופ קעדרעבייא ןפַא
 ךיוא ,ןייש-קיטרַאסיורג ,טקעּפסערטפבלעז טימ ,תולדנ טימ קָיור ןַאטּפמעה
 רעטכידעג רעד טימ סנקלָאװ עטלַאק יד ַאטשינ ,ןייש ַאד זיא רעטעװ סָאד
 ןופ ןוז עביל יד ּפָארַא טקוק ךעלטנַײרפ ,ןָאדנַאל ןטלַאק םענופ ?עגַאּפ
 סע ןוא 'םי רעד ןיא ,זָאלנ-לניּפש יו ,טַאלג ןוא ליטש ,למיה םענייר
 - ,סעילַאװכ ידו ןֵא טריר סָאװ םיוק-םיוק ,רעסַאװ ןרעביא ףיש יד ךיז טשטילג
 ןזָאל ,ךיז ןקוב ןוא ךיז ןנייב ,ןטערטוצסיױרַא ןָא טשרע ןבייה עכלעוו
 ךיז טגעװַאב סָאװ ,םי ןטיירב ןסיורג םענופ סורג ַא ּפִא ןביגג ןעז דיז
 טייקמערַאװ עביל ַא ןוא ,קיבייא ןיב קיביײיא ןופ טרָא ןַא ףַא טייטש ןוא
 רע .ַײרפ ךיז טליפ רע ,רעדילג עלַא ןיא ןָאקסעלַאפַאר אב ךיז טסיגעצ
 "בילעג ר ע ק י צ נ יי א ןַײז וצ ,רעטבילעג ןַײז ֹוצ ןיחהַא ,ןיהַא טרָאֿפ
 ,בלַאװש ַאטעירנעה םיא ןבענ טרַאה סיוא טסקַאװ םעצולּפ רָאנ .,.רעט
 .-ורב עשלַאפ ןוא עטכע עלַא ןיא טריצעגסיוא ןוא דימת יװ טצוּפעגסיױא
  -ַאּפש עדייב ךיז ןזָאל ייז ןוא ,טנַאה ריא םיא טינ יז .דימת יװ ,ןטנַאיל
 ןַײז ףֵא ןעגנַאהענפױא ךיז טָאה ַאטעירנעה .קעדרעבייא ןרעביא ןריצ
 יַאֹק ןקיכליה ריא טימ טכַאל ןוא ןניוא יד ןיא םיא טקוקרַאפ יז ;טנַאה
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 ענייש עריא טלעװ רעצנַאנ רעד רַאפ טזַײװַאב ןוא רעטכעלעג ןשיטעק
 "ָאד םעד ןגיוא טימ ךָאנ טקוק טלעוו עצנַאנ יד ןוא .ךעלדנייצ עקידלרעּפ
 ?רעדורב ןוא רעטסעוװש ;סָאד ןיא רעוו ,ןפערט ליוו ןוא ?רָאּפ ןקיז
 ...?בַײװ ןוא ןַאמ רַאג רשפא רעדָא ?הלכ-ןתח

 טימ ,טנַײרפ ענַײז טימ ךיז טנגעזעג דלעה רעזדנוא טָאה יֹוזַא טָא
 ןעוועג םיא ןיא סָאװ ,ןענַאמצלַאה טימ ,טנַײרפ עטסטנעֶאנ עמַאס ענַײז
 םיא ןיא סָאװ ,לרעטסעווש סנַאמצלָאה טימ ןוא ,רעדורב ַא יװ ַײרטעג
 "ענ ַײז, ,,רעטסעווש א יו רעמ ,רעטסעװש ַא יו ןבעגענרעביא ןעוועג
 ָאקסעלַאפַאר סָאװ ,ןצנַאגניא ןעוװעג ןיא סָאד טָא -- ?דראנרעב ,טנוז
 ,ןַאמצלָאה דרַאנרעב טנַײרפ ןַײז וצ ןגָאז וצ טַאהעג טָאה

 קיצנאווצ ןוא ןייא לטיּפַאק

 שוק רעקידלזמילש ַא

 לרעטסעווש סנַאמצלַאה טימ ןטלאהעג ךיז טָאה ַאקסעלַאפַאר ביוא
 טשינ ןייֵלַא בלַאװש ענַאדַאמירּפ רעד טימ ךיז רע טָאה ,רעדורב א יו

 טצנַאטעג אטעירנעה טָאה ןֵא דימת ןופ ,ןטלַאה וצ ױזַא יוװ ,טסּווװעג

 ןײלַא ,ךעלזנורב ןיא טפָא םיא טימ טליּפשענ ,טריטעקַאקעג ,םיא םורַא
 טלַאק ריא ןצ זיא רע זַא ,טסנוװועג טונ ץנַאנ יז טָאה ןצרַאה ןיא ךיז ַאב

 ריא ןיא זיא רע זַא ,ןזיוװַאבסיױרַא יז טָאה טלעוו רעד רַאפ רָאנ ,זַײא יו

 ,הלב עליציפָא ןַא טשינ ךָאנ ענַײז זיא יז זַא ןוא תונכס טבילראפ

 -ומשעג טאהעג וליפַא ןיוש טָאה עמ .עלַא טסּוװעג ןבָאה םעד ןופ

 טכַאמ ױזַא יװ רָאנ ,הּפוח ַא ןלעטש ןנעוו ןוא רעלעט ןכערב ןגעוֶו טסע

 בלאוש רעדירב יד .ןַאמצלָאה טסייה סָאו ,הרצ ַא ןַארַאֿפ ?סָאד ןעמ

 ןַײז טימ טנעָאנ ןַײז טעוו ַאקסעלַאפַאר ןמז-לכ זַא ,ןעזענסױרַא ןבָאה
 "טַאי, רעד זא ,ןואלרעד טשינ ןַאמצלָאה טעוװ ,רַאסערּפמיא ןוא טנַײרפ

 -ונעג ייז ןבָאה 'ןַײרַא טנעה יד ןיא רעטסעווש רעייז וצ ןלַאטנַײרַא לָאז

 ןוילשעדאיי םעד טָא ןופ ןרעװו וצ רוטּפ ױזַא יו ,ןעלטימ ןכוז ןעמ

 ןטָארעג ייז ןיא סע ,ןפלָאהעג ייז טָאה טָאנ ןוא ,(ןַאמצלָאה) ??זמילש

 ייז ןבָאה רַאנ טשינ .טלָאװענ ןבָאה ייז יו רעמ ךָאנ ,םורַא ןוא םורַא
 םעניא ןרָאפטימ ייז טימ לָאז רע ,ןַאקסעלַאפַאו ַאב ןלעוּפ טפרַאדַאב

 ןייק ךיז ןבַײלק ייז זַא ,טרעהרעד ,ןייֵלַא ָאקסעלַאפַאר ;דנַאל םענעדלַאג
 ייז טימ ?יוװ רע ןזַא ,ייז ֹוצ ךיז ןנַאלשעגנָא טעמכ רע טָאה ,עקירעמַא

 רעד, ;למיה ןטעביז ןפַא ןעוועג ןענַײז בלַאװש רעדירב יד .,ןרָאפטימ
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 -+- .!שטַאברוד רעודנוא ןיא טקַאנקרַאפ טכער ,םינּפַא עקַאט ןיא םָאי

 ןבָאה ייז !םיטוש .ךיז ןשיווצ טנקסּפענּפָא רעדירב עקיזָאד יד ןבַאה יֹוזַא

 טשינ ןבָאה ייז .ןעקנַאדרַאפ וצ טימרעד ןבָאה ייז ןעמעוו ,טסווװװעג טשינ

 "וינ ןייק ןפורעג טָאה סָאװ ,קַאזָאק עלעדנַײרב ענענייא יד זַא ,טסגוועגנ

 -ַאפַאר ךיוא ןיהַא ןעוצעג טָאה ,ענַאדַאמירּפ יד רעטסעווש רעייז קרָאי

 סנזח םעד ,עטבילעג ןַײז דניצא ךיז טניפעג טרָאד סָאוװ ,טימרעד ןָאקסעל
 ,טסעומשענּפָא ןבָאה בלַאװש רעדירב יד ןוא .יטשענעלַאה ןופ רעטכַאט
 קעװַא ןעמ טלעטש יױזַא ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ טמוק עמ דלַאביװ זַא

 ןַײז ךָאנ סע ףרַאד ?ַײװרעד .קסע ןַא טרטּפענ ןוא -- ?"סנקעטש ריפ
 ,ןסיוו טשינ ןופרעד רָאט ?ניופ ןייק ,תודוס-דוסב

 ןעמעוו רַאפ ,ןעמעלא רַאפ טשינ ןיא רוס רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 רעטסימ רַאֿפ ,לשמל ,טשינ ןעמעוו רַאפ ןוא ,ךוס א ןַײז ףרַאד סע

 ,דוס ןייק ָאטשינ ?לכב ,ןסייוו רימ יוװ ,בלַאװש ל?סינ ַאב זיא רעמַאלק
 בלַאװש ?סינ טָאה םיא סָאװ ,רעמשרע רעד ןעוועג זיא רעמַאלק רעטסימ
 םיא טָאה רעמאלק רעטסימ ןַאלּפ ןקידנצנעלג ןקיזָאד םעד טיורטרַאפ
 "נטעלג ןוא ןגיוא עטכַאמענוצ טימ ,זיא רעגייטש ןַײז יו ,טרעהעגסיוא
 טָאה טקידנעעג טָאה רענעד זַא ןוא ,דרָאב-לצרעה ןַײז רענניפ ריפ םימ קיד
 ןייק טשינ 952 סָאד ןיא םיא רַאפ זַא ,טגָאזעג רעמַאלק רעטסימ םיא
 -ךָאנ ךודיש םעד ןגעק טָאה רע ןַא ןוא ,גנַאל ןופ סע סייוו רע ,סעַײג
 ןזַאלרַאפ טשינ רָאט עמ זַא ,ךַאז ןייא רָאנ יתלב .ןצעזוצסיוא סָאװ םשינ
 ווָאלס , :ןעמשילגנע רעד טגָאז יוװ ,ַײרד-ייוװצ-סנייא ,קנַאב רעגנַאל רעד ןיא
 -עט ןכערב םדוק רעכיג סָאװ ןעז ףרַאד עמ ,"דנעטא טסאפ טארטס טא
 -ֿפ5ָא ןַײז טעװ ,הּפוח ַא ןלעטש ןיוש עקַאט ןוא ,דלַאב עקַאט ןוא ,רעל
 ןענַײז (ןרָאיטקַא יד רע טניימ סָאד) סרעפַײפ חרבח יד טָא םערָאװ ,טַײר
 !ַאפ-ופדיפ סָאװ קלאפ ַא

 -רעה ןַײז ןופ רעטניפ ריפ יד ןעמונעגסיױרַא טָאה רעמַאלק רעטסימ
 ןיה לָאמ ַײרד ןטפול יד ןיא ייז טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה ןוא דרָאבדלצ
 .ןענַײז סרעפַײמ חרבח יד סָאװ ,ןזַײװַאב וצ --- קירוצ ןוא

 -ירד רעייז ךיוא ןעוועג זיא חּפוח ַא ןלעטש ןופ גנוניימ עבלעז יד
 ךיז טָאה בלַאװש ?סינ ןכלעוו טימ ,ןזח רעשזמָאל רעד ,ןָאינַאּפמָאק רעט
 תודוסידוסב ןוא רדח ַא ןיא רעדנוזַאב רעלעק ןיא ןטנוא ןסָאלשרַאפ
 "דח עקיזָאד סָאד תמחמ ןוא ,ןַאלּפ םענעדלָאנ םעד םיא ןבעגעגרעביא
 טכַאקעג עמַאס טָאה עטנזח רעשזמָאל יד ווו ,"ןעשטיק, יד ןעוועג ןיא
 ,שינמייהעג סיוא ןעוװועג ךיוא עטנזח רעד רַאפ ןיֹוש סָאד זיא ,"רעניד,
 ,ֿפױניױעג עשילַאקיזומ עצנַאג סָאד ,רעדניק סנזח םעד ןוא ,דוס סיוא
 יעמ טעוו ןוא רעלעט ןכערב ןעמ טעװ ןעוו ,טקוקעגסיױרַא {בָאה עֶלַא
 | | | .חפוח ַא ןלעטש
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 .ןסיוו .ֹוצ ןביוהעגנַא טשינ םעלַא םעד ןופ טָאה שטנעמ ןייא רָאנ
 טשינ ןעקנַאדעג יד ףַא וליפַא זיא םיא .ָאקסעלַאּפַאר ָאעל ןעוועג ןיא סָאד
 ןענַײז ץרַאה ןַײז ןוא ּפָאק ןַײז .ךיז טלדנַאה ַאד סָאװ ןגעוו ,ןעמוקעג
 ועדַא עזַאר עטמירַאב טציא יד ,רעטכַאט סנזח םעד ּוװ ,ןטרָאד ןעוועג
 רע עכלעוו ,תוחוכ עלַא טימ טבערטש רע רעכלעוו וצ ,קַאוװיּפס ַאיליזַאר
 רעכלעוו בילוצ ,רָאװ רעד ףָא גָאטַאב ןוא טכַאנַאב םולח ןיא טעז רע
 ןטוג ןטְלַא ןַײז טעב-ןטיוט ןּפַא ןפרַאװקעװַא ןסָאלשַאב ךיז טָאה רע
 ןַײז ןוא ,םיא בילוצ ןעוועג ריקפמ ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמצלַאה טנַײרפ
 יפַא דיז טנַאקעג טשינ ,טכיל ַא יװ ןעגנַאגעגנַײא יא סָאװ ,?רעטסעווש
 טָאה רע םישעמ עסואימ ַא רַאפ סָאװ !ךַא ...םיא טימ דיז ןענעגעזעג ןל
 ןַײז ?חומ טשינ רָאג סע ךיז ןָאק רע --- טַײצ רעטצעפ רעד ןיא ןָאטעגּפָא

 לטעבניוו ןַײז ףַא ןייֵלַא רענייא ַאד טא ךיז אב טציא קידנניל ןוא

 טכַארט ,ךדיז וצ ןעמוק זַײװכעלסיב ןָא טבייה רע גוז ,עניבַאקסּפיש ןיא

 -ַאב סואימ יױזַא ,ןלַאפ קירעדינ יױזַא טנַאקעג רע טָאה ױזַא יוו, :ךיז רע

 עקידקושמוא עטסָארּפ ,טנַײרפ עטונג עטנעַאנ עמַאס יד טימ ךיז ןיי

 טש0 | | יי .... ?ןשטנעמ

 ײלרעלַא ןופ עמַארַאנַאּפ ַא יז ,ּפָאקסעדײלַאק רעקירעיורט ַא יוװ
 -נַאג סָאד ַײברַאפ ךרוד םיא טיינ ,ןרעדנַא ןופ רעצרַאוװש טנייא ,רעדליב

 ןייא ןייק טעמכ ךיז רַאפ טשינ טעז רע ןוא ,רעהַא זיב סנַײז ןבעל עצ

 ,רעטצניפ סיוכרוד .סקיטכיל ַא עלעטניּפ ןייא טשינ ,טקנוּפ ןרעטיול

 ןטַאט םעד :ןכערבחַאּפ ,ןכערברַאּפ סיוכרוד ,קיטכערטרעדינ סיוכרוד

 זענַאמצלָאה .,.טעגרהעג עמַאמ יד ...ןפַאלטנַא םייח רעד ןופ ...טעבנגַאב

 טלעטשרַאפ ךיז ,טרַאנענּפָא סואימ ,טרַאנעגּפָא ןעקטַאלז ...טרענגילעגּפא

 קידלושמוא גנוי .ַא ןכַארבעצ ,עביל טגָאזענוצ ריא ,רעדורב ַא רַאפ

 "ֿבעטש ףַא דנַאל טנַאקַאבמוא טַײוװ ַא ןיא רע טרָאפ טְציא ןוא .-,ץרַאה

 ,טרעוו זיא רע ,;קירעדינ ןּופ .רעקירעדינ יא רע .ןיינ !קיבייא ףַא ,קיד

 ןוא ,טונימ רעד ןיא טנַײפ ךיז טָאה רע ןוא ,זבָאה טנַײפ םיא לָאז עמ

 !סואמו סאמנ ,סאמנ ןיילַא ךיז זיא רע ןוא .אטח-פע .ךיז טנַאלש רע

 | ?!ּפָאק רעד ,ּפָאק רעד יוא,

 ...1ּפָאק רעד ץֶלַא ---

 ַא ןופ עמיטש א ,עמיטש ַא ,עמיטש עבעלטנעק א םיא טנערפ ױזַא =

 טעלג .,ןרעטש ןַײז ףֵא טנַאה יד טלַאה ,לטעב ןַײז רעביא טציז סָאװ ,יורַפ

 טקוק ןוא ףיױרַא ּפָאק םענופ רָאה ענעפרַאװעצ) יד םיא טרַאש ןוא םיִנּו

 .דעלטנַײרפ/ יוזַא ןוא ביל ױזַא ,םערָאװ ױזַא ןַײרא {גיזא יד ךיא םיא

 זאב ,ןעמופראּפ ןוא רעדוֿפ ןופ היד ַא טפיפרעד רע ' ?ןַײז סָאד לָאז רעוו

 ָאטעירגעה זיא סָאד זַא ,ןרעווש טנעמעג טלָאוװ רע .ןעמופראּפ עטנַאק
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 רַאֿפ טעזרעד ןוא גיוא ערעדנַא סָאר ,גיוא ןייא ףיוא טנפע .רע ,בלַאווש
 -ברַאפעגנָא עטיור טימ םינּפ טרעדוּפענּפָא-סַײװ טנַאקַאב ַא טנעַאנ דךיז
 טרעהוּפענּפָא עסַײװ סָאד :בלַאוש .ַאטעירנעה ןיא קסָאד או ,ןּפיק עט
 יניואו עריא ,םינּפ ןַײז וצ טנעאנ ץנַאנ ,טנעַאנ ןיא םינַּפ עקידנקעמשי
 ןּפיל עטברַאפעגנָא קראטש עטיור יד ,ןַײרַא ןגיוא יד ןיא ףיט םיִא ןקוק
 .."!רערעַײט !רענייש !רערעַײט, :טנעאנ רעד ןופ ליטש םיא ןעשטּפעש

 ךיז טָאה רע זא ,ןסעגרַאפ .ןסעגרַאפ ץלַא טרעװ טונימ רעד ןיא
 ןעמעוו בילוצ ןוא ןיהווו ,וליפַא ןסעגרַאפ ,אטחדלע ןגָאלשעג סָאװ רַאנ
 יװ ,וצ ךיז טרעה רע ןוא .זיא רע רע ןוא .זיא רע ּוװ ןוא טראפ רעי
 ןפיל .יד יז ןוא ,םיא ףַא ןקוק ןגיוא יד יװ ןוא ,םיא טעלג טנַאה יִד
 טמענ רע ןוא --- טונימ יא ךאנ --- .!רערעַײט !רענייש , :םיא ןעשטּפעש
 ןגייב ןפיל עטיור עריא ןוא --- טונימ ַא ךאנ .טנעה ענַײז טימ םורַא יז
 .רַאֿפ ןרעוו ןוא ןּפיל ענַײז טימ ףיונוצ דיז ןסיג ןֹוא רעטנעג ךָאנ וצ דיז
 .שוק ןגנַאל-ךןגנַאל ַא ןיא ןסָאלש

 ףלעה רעזדנוא טעװ שוק רעקיזָאד רעד זַא ,ןבָאה ארמ וצ ןיא סע
 רעטנכערַאבסיױא ןייק טשינ ביוא ןעוועג זיא סָאד ,טַאל;נ ןםיױלּפָא טשינ
 ריט טַײז רענעי ןופ ןענַײז ןעד סָאװ םערָאװ ,תודע רַאפ שוק ַא ,שוק
 -םימ .,בלאווש ?סינ :ןעניױשרַאּפ ַײרד ןסקַאװעגסיױוא טַײצ רעד ןיא דָארג
 ..?ןזח רעשזמאל רעד ןוא רעמַאלק רעט

 קיצנַאװצ ןוא ייווצ לטיּפַאק

 !עקירעמַא !עקירעמַא

 ןייק גָאט ןקיזָאד םעה ןעמוקעגנַא ןענַײז סָאװ ,ןרישזיסַאּפ עלַא ןופ
 -ענ טשינ יֹױזַא רענייק ךיִז טָאה ,"קסיטנַאלטַא, ףיש רעד טימ קרַאידיג
 -רעעג יױױזַא טשינ ךיז טָאה רענייק ,גנַאנסױרַא םוצ סנטַײצַאב טפוטש
 -קילגמוא ױזַא ,זעוורענ טגערעגפיוא ױזַא ןעוועג טשינ זיא רענייק ,טרענ
 ננירג ץנַא ןיא סָאד ןוא ,לארשי ינב ֹוניחא ערעזדנוא יו ,עגושמ דעל
 ,ןשטנעמ ךָאד ןענַײז סָאד ."ןטנַארגימע, סע טפור עמ סָאוװ ,ןימ םעד ןופ ךַָאד ןענַײז ןרישזַאסַאּפ עשידִוי יד ןופ לייט רעטסערג רעה :ןייטשרַאפ וצ
 ענעי טָאטשנָא ,םַײה עַײנ ַא אד ןעניפעג וצ עקירעמא ןייק ןעמוק .טָאװ
 ,ןחישמ ףַא יוװ ,דנַאל ןפַא סױרַא ןקוק ייז ןוא ,..ןֿפרָאװעגסיורַא ךעלמעה :אצרעדמוא ױזַא ןוא טלדנַאהַאב סואימ יֹוזַא ייז טָאה סָאװ ,םייה עטלא
 סלופ רעד ,טּפַאלק ץרַאה סָאד ,ףַאְש יד יו ץלא ףיונוצ ךיז ןנַאלש ייז ןֹוא
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 "רעד סָאו !טָאג רעביל ,םלוע ?ש ונובר; .קיצנאווצ טרעדנוה טנַאלש

 .+/ 4 ? ?דנַאפ ןטשטנעבעג ןקיזַאד םעניא ,ָאד ייז טרַאװ

 רעדא ןוז ַא קרָאידינ ןיא טשינ טָאה סע ייז ןופ רעוו ןטלעז-ןטלעז

 סָאװ ,ןטנַאקַאב ַא ,טנַײרפ ַא ,לאוג ַא ,בַײװ ַא רעדָא ןַאמ א ,רעטכַאט ַא

 ,ףיש ןופ ייז "ןעמענוצּפָארַא, טיירג זיא ןוא געהב םַאב ייז ףֵא טרַאװ

 רעד הַא ןייטשוצסיוא טָאה עמ סָאװ ,ןַײּפ יד ייז ןרעגנירגרַאפ וצ םוא

 -ערט, :ןעמַאנ םענייש ַא טימ טרָאד סע טפור עמ סָאװ ,עיצנַאטס רעטשרע

 ,"לזדניא-ןר

 "םוביח ַא ,שינעמוקּפָא ןימ ַא סָאד זיא ןטנַארנימע עשידִיי רַאפ |

 "עייז ןרעטַײלכרוד ןזומ ןשטנעמ עקידניז ווו ,םונהיג-רָאפ ?קיטש א ,רבקה

 לָאמַא .ןדעדזנ ןיא ןעמוקנַײרַא םעדכָאנ ןענַאק ןלָאז ייז ידכב ,תומשנ ער

 סע טסייה טנַײח ."ןעדרַאג-לסעק,, ןסייהעג םונהיג-רָאפ עקיזָאד סָאדװ טָאה

 יד טימ תורצ יד רעבָא ,ןטיבעג ךיז טָאה ןעמָאנ רעד ."דנַאלַײא-סילע,

 ןענַײז םימד-תוכיּפש יד טימ תנונויזב יד ,ןרערט יד טימ ןצפיז יד ,ןדַײל

 ףֵא ףליה סנטשרעבייא ןטימ ןבַײלב אמתסמ ןלעוו ןוא עבלעז יד ןבילבעג

 ןמז-לב ,ןשטנעמ ףַא ןקיטלעוועג ןשטנעמ ןמז-לכ .עבלעז יד ךיוא רעטַײװ

 ריז ןעניפעג ייז ןיא זַא ,טַײצ וצ טַײצ ןופ ןזַײװַאבסױרַא ןלעו ןשטנעמ

 | ...תויח ןופ םינמיס ךָאנ
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 "רעבייא ןפַא סױרַא ןענַײז סָאװ ,ןרישזַאסַאּפ עקירעביא עלַא ןשיווצ

 ןעוועג ןענַײז ,סנטַײװרעדנופ לַײװרעד דנַאֿפ ענעדלָאנ סָאד ןקוקנָא קעד

 -ַאלק, עּפורט רענדנו-ענ רעזדנוא ןופ ןטסיטרַא עקידנעשזדנַאלב יד ךיוא

 -ן-ס עקיזָאד יד ןקוקוצנָא ןעוועג ןגינעגרַאפ ַא .",ּפמָאק טע בלַאװש ,רעמ

 ןַײז דַאנ רעדעי טצוּפעגסיױא ריז ןבָאה סָאװ ,ןטנַארגימע עכעליירפ עַּפ

 ענעדלַאג יד, ןַײז םינּפ לבקמ ךיז טיירגעגוצ ,דנַאטש ןַײז ךָאנ ןוא טסוג

 .קידבוט-םוי ,ךעלרעַײּפ ,ןַײז וצ רעהעג סע יװ ,"ןסובמולָאק ןופ הנידמ

 "םוי עטפנעש ערעייז ןיא ןָאטעגנָא ךיז ןבָאה בלַאװש רעדירב יד

 -נזָאלרעביא טשינ ,"טווײשעגמורַא, טוג ריז רעירפ ,רעדיילק עקידבוט

 ."גָאװ רימ סָאװ ?דרַאב רימ רעוו --- םינּפ ןּפַא סקיוועג ןופ ןמיס ןייק קיד

 טַאהעג רעדירב עדייב ןבָאה ךָאד ןוא ,רעלעט א יו ,ןייר ןוא טַָאלג ?םעצ

 א שטַײד ַא יװ ,ןעזענסיוא טָאה (פסינ) רענייא ,רעמינּפ ענעדיישרַאפ

 רעמ זיא (קאזיא) רערעדנַא רעד ןוא ,קיטנוז ןקילייה םעניא קינסַאבלָאק

 רעד ןופ סױרַא סָאװ רָאנ זיא סָאװ ,לַארּפַאק ןשיסור ַא וצ ךעלנע ןעוועג

 רָאנ ,ןפנַארב ןייק רעמ ןעקנירט טשינ טרָאװ סָאד ךיז ןבעגעג ןוא טסניר

 .ריב

 .עדייב ייז טגַײטשעגרעבירַא רעמַאלק רעטסימ רעבָא טָאה רַאפרעד
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 סעּפע ,סקניל ןוא טכער דרָאב-לצרעה ןַײז טמעקעצ ?סיב ַא סָאד טָאה רע-
 "נוא טּפינש ןסַײװ ןטימ דמעח עטַײװ-יינש סָאד .וועילעבָאקס השעמ רַאג
 ןפענוצ טפראדאב םיא ןבָאה גניקַאמס םענעטינשעגנסיוא קרַאטש ןרעט

 םעד ןֿפַאכ ןעוועג טשינ רָאנ לָאז רע ןעוו ,ןַאמלטנעשזד ןתמא ןַא ןוֿפ ןח

 קידנעייגכרוד .?עטַאה ןקיטראסיורג א ןיא רענלעק-רעבייא ןַא ןופ קיִלבנַא
 ,לגיּפש ןיא ךיז ףַא קוק ַא טּפַאכעג רע טָאה ,"םורגנינייר, ןקידלגיּפש ןיא

 "יא ןעװעגנ ןיא רע ,ןדירפוצ ץנַאג ,סיוא טזַײװ ,עלַײװ א ןייטש ןבילבעג

 -צנַאמ רעטסנעש רעד טשינ ביוא רע זיא ףיש ןצנַאג ןפַא ןא ,טנַײצרעב

 רשפא ?קרָאי-װינ ןגָאז טעוװ סָאװ ,ןעז רימָאל ,טרעקרַאפ ןוא ,ןױשרַאפ
 -אלק רעטסימ ...?ןיינ רשפא ןוא ,םיא ןופ ערענעש ַאד עקירעמַא ןיא ןיא
 ױיז וצ ןָאט גָאז ַא טשינ לָאז רע ,ןטלַאהנַײא טנַאקעג טשינ ךיז טָאה רעמ
 :עפעכיימש ןדיישַאב ַא רעייז טימ ןיילַא

 ..טַײר-פלַא טנעז ריא !רעמַאלק רעטפימ ---

 רעקיזָאד רעד ןופ ףתוש ןטרעפ ןטימ ןעוועג סָאד זיא שרעדנַא ץנַאנ
 ,ןזח רעשזמַאל רעד .ןזח רעשזמָאל םענופ ַאד ןדייר רימ .עינַאּפמַאק
 םיא ַאב ָאטשינ ןיא'ס שטָאכ ןֹוא ןליוּפ ןופ גנַאל ןיֹוׁש ןיא רע שטָאב
 זדנוא ןשיווצ זַא ,ןנָאזצ רימ טעוו ריא ביוא ןוא ,תואיּפ ןופ רכז ןייק
 ,הרבס ַא ןיא'ס ןַא ,דוס ַא ןלייצרעד ךַײא ךיא לעװ ,ןבַײלב סע טעװ
 ןלָאז יאמל רָאנ ...דרָאב םיא ַאב ןָא ךדיז טבייה סע ּוװ ,טרָאד וליפַא זַא
 עשינזוח עטלַא ןַײז ןעמוקַאבסױרַא טָאה רע ,ץרוק ?ערהיןושל ןדער רימ
 -רַאפ רע טָאה טסעוװ יד ,?טרָאנַײב םענעדַײז ןטימ עטָאּפַאק עקידתבש
 ,סמורפ אזַא ךיז ףַא ןגיוצעגנָא רע טָאה םינּפ ַא ןוא היורַא זיב טעיליּפש
 י-נַײא טנַאקעג טשינ ךיז ןבָאה רעמַאלק רעטסימ ןטימ טבלַאוװש עדייב זַא
 :ןסאשעגסיוא יירד עלַא ןבָאה ןוא ןטלַאה

 ?סָאד זיא סָאוו ---

 רעמ ןזח רעשזמָאל רעד טרעפטנעענּפָא ייז טָאה --- !עקירעמַא--
 --- :פ3ש םעד ןייטשרַאפ וצ ייז ןבענעג ןוא טרָאוװ ןייא טימ זַא טשינ
 טשינ ןיא קראידוינ ןוא ,ּפָארוי טשינ זיא ,ךימ ריא טיײטשרַאפ ,עקירעמַא
 טסיטרַא ןַא וטזיב :ךשפנ הממ א טימ דנַאל ַא ןיא עקירעמַא ,ןָאדנַאל
 סע ריא טָאה .ןזח א וטזיב -- ןזח ַא ֹוטזיב .טסיטרַא ןַא וטזיב ---
 ?טַײסעצ

 .טשינ ןעמ סייו סָאד -- טשינ רעדָא טַײקעצ סע ןבָאה ייז ביוא
 ןענַאװ זיב :ךרד ןשיטקַארּפ ַא טימ ןעגנַאגעג ןיא ןזח רעשזמָאל רעד רָאנ
 ןיב ,עקירעמַא ןיא טלעג ןענידרַאפ ןבייהנַא לָאמַא ןלעװ רעדניק ענַײז
 רעד ןיא דלָאג ןרַאש ןבייהנַא לָאמַא ןלעוו ןטסיטרַא הרבח יד ןענַאװ
 טייג סע) דומע םאב ןװַאד ַא ןּפַאכ לַײװרעד רע טעװ ,הנידמ רענעדלַאג
 סָאװ ,ןדִיו רעשזמָאל יד ,טַײלסדנַאל ענַײז רַאֿפ עקַאט (םיארונ-םימי וצ
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 ,םִאג ןעקנַאד .לדניועג שילאקיזומ ןַײז טימ רעהא ןפווענסױרַא םיא ןבַאה

 ןופ טשינרָאג ןריולרַאפ .טינ םי ןפַא טָאה רע ;חוכ ןיא ךָאנ ךיז טלופ רע

 ,םיא טָאה ,רע טליפ .,ףיש רעד ףַא החעיסנ יד ;טרעקרַאפ .םילכ ענַײז

 ןיוש םיא טלציק סע ןוא ,עמיטש יד לטיב ַא טרעטַײלעגכרוד ךָאנ ,אברדַא

 ןצנַאג םעד םיא ריז טגניז סע ןוא ,םיא ךיז טלגרָאנ :סע ןוא ,זדלַאה ןיא

 סָאד סנטַײװרעדנופ ןעזוצסיורַא ןביוהעגנָא טָאה עמ טניז ןופ ,ןנרָאמירפ

 טָאה ,ןזח םעד טליפרעד טָאה ןזח רעשזמָאל רעד ,טרָאװ ןייא טימ ,דנַאל

 ;םינּפ עשינזח סאד ריז ףַא ןגיױצעגפיױרַא ןוא ,ןזח ַא יוװ ןָאטעגנָא ךיז רע

 ,םיארונ-םימי יד וצ ןזח ַא רַאפ טסַאּפ סע יו

 ןלענ ןּפַא ,ןביוא ,קידבוט-םוי ןָאטעגנָא ךיז טָאה עטנזח יד ךיוא

 ערייב רָאנ ,ןציּפש ייווצ טימ ןדנוברַאפ ,עליישטַאפ ענעדַײז ַא,קֹורַאּפ

 עטעדלַאגרַאפ ענרעבליז יד ,סנטשרע ,ןעז לָאז עמ ,טלעטשעגסיױרַא ןרעיוא

 ,ןוא ,ןֵא הנותח רעד ךַאנ ןופ ריא ַאב ךיז ןעלבמָאב סָאװ ,ךעלנניריוא

 ענעגייא עריא לסיב ַא שטָאכ ןקעטשסיורַא טשינ ןלַאז סָאװרַאפ ,סנטייווצ

 סייוו רעוו ?זיא עקירעמַא דנַאל ַא רַאפ סָאװ ,ןעד סייוו יז ?רָאה עדנַאלב

 טרָאד !עמ ףרַאד רשפא 6 ?תופוצח יצ ,תועונצ .יצ :ןָא ןעמ טרָאד טייג סָאוו

 ....+עקירעמַא ףַא אישק ַא ?ןכַאז עדייב

 ,לרניזעג עשילַאקיזומ סָאד ,רעדניק ערעייז רעבָא ןענַײז רַאפרעד

 יסנעלק ןזיב ןטסערג םענופ ,עּלַא ;שִיעּפָאריא ץנַאג טדיילקעגסיוא ןעוועג

 עבַארג ,ךעלזייה עבלַאה :שירעדניק ןָאטעגנָא ןעגנַאגעג ייז ןענַײז ,ןט

 .רָאה עגנַאל יד ףֵא ךעלשוילעּפַאק עניילק ןוא ךעלקיטייוו עצרוק ,סעקלָאּפ

 -רעדנּוװ, עטמירַאב עלַא ןגָארטעג ןבָאה ראה עגנַאל ןוא ךעלזייה עצרוק

 גנַאל ױזַא ,ךַאמלעטס עשירג.ןוא ןַאמלעדיפ ןוא ןַאמרעבוה :"רעדניק

 סָאװ ,סעצנַאװ ןֹוא דרָאב יד ןטלַאהַאב וצ ךעלנעמ ןעוועג רָאנ זיא'ס זיב

 ןוא ןצַארּפש וצ ,טסּוװַאב זיא'ס יװ ,ןַא ייז ןבייה טַײצ רעסיוועג ַא וצ

 טוט שטָאכ ,ייז טדַײנש שטָאכ ,ייז טלָאנ שטָאכ ,תוחור טימ ןסקַאוװ וצ

 !טליוװ ריא סָאװ ייז

 ןדירפוצ ןעוועג זיא ?דניזעג עשילַאקיזומ סָאד רָאנ --- לעוו-רעוו

 רעד ןיא טרַאוװרעד טָאה ייז .ןעמעלַא ןופ רעמ העיסנ רעקיזָאד רעד טימ

 יד טגָאזעגנָא ייז טָאה עמ ןַא .טשינ םענייק סָאװ ,סָאד חנידמ רענעדפַאנ

 עלַא סױרַא ייז ןענַײז ,דנַאל סָאד םיורַא ןיוש טעז עמ זא ,הרושב עטונ

 ,טנַאה ַא ףֵא טנַאה ַא טגיילרַאפ ,עלַא ןעמונעגמורַא ךיז ,קעדרעבייא ןפַא

 טסעומשעגּפָא ןעוועג ייז ַאב זיא'ס יו דַײלג ,ייז ןבָאה םענייאניא עלַא ןוא

 ,סעילַאװכ יד ןופ טקַאט םוצ לדיל שינַאקירעמַא ןַא ןגיוצעגסיוא ,רעורפ זופ
 :םטיר רעמ טימ רָאנ ,ןרָאצ רעקיצניװ טימ טּפַאלקעג טציא ןיוש ןבָאה סָאװ

 ,..ןַאקדר-עמַא -!ַאקדירדעמַא
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 קיצנאווצ ןוא ירד לטיּפָאק

 םי רעד יא קָיור

 זיא ףיש יד תעב ,עקירעמַא ןופ ןגערב יד ַאֹב םי רעד ןעוועג זיא קַיור- - -
 ,קיור רָאנ ,ליטש טשינ ,סרָאידינ ןופ טַײװ טשינ ןעוועג ןיוׁש-

 ןַא יוװ ,ּפָא רע טמעטַא ,ךיז טקִיורַאב רע זַא ,םי רעטרעזייבעצ רעד =

 ךיז טליּפשעצ רע ןעוו ,טי רעד זיא סיורג ,היח עקיזיר עטרעטַאמעגנַײא

 רע ןעוו ,םי רעד זיא ןייש ,סעילַאװכ ענַײז עֶלַא טימ ריז טעקסעילּפעצ ןוא

 ,ןייש ךעלריטַאנ ,ןייש שיטעטסעיַאמ .דיז .טקָיורַאב

 יד רָאנ טגָאמרַאפ סע עכלעוו ,ןברַאפ .ײלרעלַא ,ןברַאפ ןופ 99 ַא-- ||
 סָאד ןעיירפרעד וצ טלניּפשענּפָא טציא םיא ןיא ךיז ןֿבָאה ,רוטַאנ .עדלימ)

 -ננַא ערעייז רַאפ ייז ןעניױלַאב וצ ,ןרישזַאסַאּפ עטבעלענפיוא יד ןופ גיוא

 רעד ןופ נעט ערעווש עכעלטע יד ןיא ןפַאשרַאפ ייז טָאה רע סָאװ ,ןטס

 -קנַאד טימ רעצרעה סנעמעלַא ןרָאװעג ןענַײז לופ ןוא ..העיסנ רערעווש
 -ייא רעד וצ גנורעטסַײנַאב טימ ןוא רדוטַאנ רעכעלטענ .רעד וצ טייקרַאב
 -ול ַאזַא ,ענייש ַאזַא ,עטיורג ַאזַא ןפַאשַאב טאה סָאװ ,טייקיטכעמ רעקיב
 ןצנַאנ ןטימ ןעוועג ?חומ ,םי םעד ןעווענ ?חומ ןבָאה ייז .טלעוו עסיז ,עב|

 ןופ קעדרעבייא ןפַא לָאמַא רעדיוו עלַא ןטָאשענסיוא ןבָאה ןוא ,ןצרַאה

 -יוװ ,קרעוו סטָאג ןרעדנווואב ןוא ןטכַארטַאב ןעמונענ לָאמַא רעדיוו ,ףוש

 טשינרַאג יו ךַײלנ ,ןדירטוצ ןואפ טגיילענפיוא ,טנעטנַאק ןעוועג לָאמַא רעד
 : .ןעוועג

 -וצ רעייז טימ ןענַײז ,ףיש ןפַא סָאװ ,ןעניױשרַאּפ עֶלַא יד ביוא רָאנ

 רימ ןפרַאד ,ןדירפוצ ןעוועג קרָאי-הינ ןופ סענערב יד וצ טנעָאנ ןעמוק
 ,טמערָאעג קעדרעבייא ןמַא ןענַאטשעג ןיא סָאװ ,לרָאּפ ןגנוי םעד ףַא ןגָאז
 -רָאּפ ךעלקילנג א ןעוועג ןיא סָאד זַא ,ערעדנַא סָאד ןבענ סנייא טרַאה
 יוזַא סלַאפנדעי ,ףיש ןפַא קלָאפרַאּפ עטסכעלקילג סָאד טשינ ביוא ,קלָאפ

 ןוא גנוי ןוא ןייש ,?רָאּפ סָאד ןעוועג זיא ןייש ןוא .ןעזענסיוא סָאד טָאה
 ןוא ייז ףֵא טקוקעג ןבַאה ןניוא ךס א .דעלקילג ןוא טנוזעג ןוא שירפ
 !רָאּפ ךעלקילנ ,ךעלקילנ ַא .ןעוועג אונקמ-

 -נַא ןייק טשינ זַא ,ךיז טייטשרַאפ ?רָאּפ עננוי סָאד ןעוועג זוא .רענז 22
 .אקסעלַאפַאר אעל ןטבילענ ריא טימ בלַאוװש .ענַאדַאמירּפ יד רָאנ ! ,ערעד
 ינעה זַא רֶאָנ ,טשינ רימ ןסייוו -- ךעקקילג ןעוועג אקסעלַאֿפַאר .זוא יצ
 ,יוװעג ןיא סָאד -- ?8יה ןטעביז ןפַא ןעוועג זיא ַאטעיר

 אזא !טבעלרעד סע ךיז טָאה יז -- אטעירנעה עכעלקילג ,עכעלקילג
 ןופ רוחב םענייש ןקיזָאד םעד דָאנ טנַאיעגכַאנ  דיז ,נעוו ןפַא ןעוועג םַײצ-
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 רעד זיב ,גרעבמעל ןיא טנעקרעד םיא טָאה יז סָאװ ,ןַא נָאט ןטשרע םעד

 "עג ריא זיא ,ףיש ןפַא ,אד טשרע ןוא ,ןָאדנַאל ןיא טַײצ רעטצעל עמַאס

 ...ורעריא זיא רע ,רעריא זיא רע --- טקַאּפעג םיא טָאה יז ,ןטָאר

 -ַײװ ןוא ,ןיילַא יז רָאנ סייוו סָאד -- זיא סָאד ןוחצנ ַא רַאפ סָאװ

 -צנ רעקיזָאד רעד טלַארטשענּפָא טָאה ןניוא עריא ןיא ,טשינ רענייק רעט

 עלַא ,קילג ןטסערג ןטסכעה ןופ ,קילג ןופ טנַײשעג טָאה םינּפ ריא ,ןוח

 םענייש םעד טָא ריא טעז, :לוק ןייא ןיא ןגירשעג ןבָאה רעדילג עריא

 טינ -- ןקָאל ענייש עדנַאלב יד טימ ,ןגיוא עדלימ עטוג יד טימ רוחב

 .. ורענַײמ !רענַײמ !רענַײמ ןיא רע --- ערה-ןיע ןייק טשינ רָאנ םיא

 ךיז טעילוט ןוא ,רעקרַאטש ךָאנ טנַאה ןַײז ףַא ןָא טנעל יז ןוא

 ןיא ףיט-ףיט ףױרַא ןטנוא ןופ םיא טקוקרַאפ ןוא ,רעטנענ ךָאנ םיא וצ

 ליוו ,ייז ןיא טנערב סָאװ ,?רעַײפ סָאד ןשטַײטסיױא ?ליװ ,ןַײרַא ןגיוא יד

 ריא ןופ -- ַאכדַאכ ?ןעמעוװ ןופ ,דניצַא טכַארט רע ןעמעוו ןופ ,ןסיוו

 ךיז טריצַאּפש ,חירטמ טשרָאקַא דךיז טַײז ונֲא ?ןעד ןעמעוו ןופ ,אמתסמ

 טניפעג ןוא ןסַאלק עלַא ךרוד טייג ,ןרעדנַא ןזיב ףיש קע ןייא ןופ ךרוד

 טימ ,םינּפ סַײוו ַאזַא טימ ,בלַאװש אטעירנעה יו ,ל?דיימ ןייש אזַא ךָאנ

 טשרמולק ןקוק סָאװ ןגיוא עקידנסיש ענױזַא טימ ,ןּפיל-ןשרַאק עכלעזַא

 ןענַײז ,טכַאל יז זַא סָאװ ,דעלדנייצ עקידלרעּפ ענױזַא טימ ,קיטכיזצרוק

 ןפַא ,ַאד ענייא ךָאנ טניפעג ,ונַא !הרּפכ יד ריא ךָאנ ןליבצנַאמ עלַא ךָאד

 עריא סָאװ ,דיילק סָאד ריא ףַא טנַאנעלע ױזַא ןגיל לָאז'ס סָאװ ,ףיש

 ןַײז לָאז עלעטיה סָאד סָאװ ,טמעקרַאפ קיטרַאסיורג ױזַא ןַײז ןלָאז ראה

 ןעמענמורַא ױזַא לָאז לרענלעק סָאד סָאװ ,רָאה יד וצ טסַאּפעגוצ ױזַא

 ?לטנעה סָאד ןעמענמורַא ױזַא לָאז עלעקשטנעה סָאד סָאװ ,לזדלעה סָאד

 ?רענייטש עריא ?קומש ריא טנַאמרַאפ רעוו טנַײה

 "פא ןגָאמרַאפ סָאו ,ןעמַאד ףיש ןפַא ןרָאפ ַאד זַא ,ןַײז ןָאק סע ,דַא

 -נעלגנע ענעקורט ערַאד עכיוה ענעי ָא-טָא לשמל ,רענייטש ערעסעב רש

 געמ ַאטעירנעה -- קומש ךיז ףַא טגָארט ןייצ ענעדלָאג יד טימ ןרעד

 יד ןיא ,לרעּפ -- ןדלַאה ןפַא :בלַאה שטָאכ ןגָאמרַאפ ןשטניוו סע ךיז

 רעגניפ עלַא ףַא ,ןדנַארַאמש ןופ --- ןַאילַאדעמ ַא ,ןדנַארַאמש --- ןרעיוא

 !ןדנַארַאמש ,ןדגַארַאמש ,ןדנַארַאמש ןוא ןעניבור ,ןריפַאס ,ןטנַאיפירב ---

 טעז יװ !טנַאזעג סנייטש'מ ?ןייֵלַא עמַאד יד טָאה םינּפ ַא רַאפ סָאװ רָאנ

 ַא ,ַאטעירנעה ,יז ןעװו ?טאה סָאד ןח ַא רַאפ סָאװ ?ריא ףַא סיוא סע

 ןבָאה רעבָא ןיוש טעװ יז !ַא ,ןדגַארַאמש יד טָא ךיז ףֵַא ןָא טוט ,רענייטש

 יעמַא םעד ןיא ןעמוק רָאנ ןיוש ייז ןזָאל ,ןבָאה ןיוש טעװ יז ,ןדנַארַאמש

 זָאל .טלעוו רעד ןיא ןענַײז ייז ּוװ ,ןקוקמורַא רָאנ ךיז ייז ןזָאֿפ ,עקיר

 יַּפִא טשרַאקַא רע זָאל ..,ענעצס רעד םַא ןזַײװַאב ךיז ָאקסעלַאפַאר רָאנ

 סָאװ ,ןעזרעד םוקילבוּפ סָאד רַאנ זָאל ,ןלָארטסַאנ ענַײּפ עכעלטע ןליּפש
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 -ַאס :טימ ןטנַאילירב .ןַײז טלַאמעד ןיוש טעװ --- ,זיא סָאד רצֹוא-ןַא .רַאֿפ-

 | יי ,..ןדנַארַאמש .טימ ,ןעניבור טימ - ,ןרופ-

 ?ןדגַארַאמש לסיב .ַא ריד טלעפעג ---

 ןופ ּפָארַא טשינ טזָאל ןוא ןָאקסעלַאפַאר ֹוצ ךיז טעילוט ַאטעירנעה - -

 ,ןגיוא עקיטכיזצרוק-טשרמולכ עריא ןרעדנעלגנע רעד-

 ,ָאקסעלַאפַאר טגנערפ -- ?ןדנַארַאמש ערעסָאוװ --- =

 .?טשינ טסעז וד ,ַאכדַאכ !ץַאי רעדנילב ---

 .ןדגַארַאמש ןייק טשינ ,ןרעדנעלננע ןייק טשינ .טשינ טעז רע .ןיינ !
 רענעגַארטרַאפ ַא ,ןָא םיא םזַײװ יז וו ,ןיחַא ןליפַא טשינ רָאנ טקוק .רע

 !ַאכ-ַאכ ,זיא סָאד ךאלמ
 רָאנ ,ןכַאל וצ סָאװ ַאד זיא'ס לַײװ טשינ ,ךיז טכאלעצ אטעירנעה -

 .ךעלדנייצ עקידלרעּפ עריא לָאמ ןקירעביא ןַא ןזַײװַאב לָאז .יז ,םעד בילוצ

 טשינ טָאה יז סָאװ ,קוק םעַײנ ריא טימ ןָאקסעלַאפַאר ףַא טקוק יז ןוא

 נפש ןגעקַא טרידוטשעגנינא גנַאל

 -צעל רעד ןיא רָאנ ןָאדנַאל ןיא טשַאנעג יז טָאה קוק ןקיזָאד םעד

 טָאה עמַאד ענעי .טענרַאל ַא טימ עמַאד רעקיטכיזצרוק ַא ןופ טַײצ רעט
 ןכרוד טקוקענ קיטכיזצרוק קרַאטש טָאה יז תעב ,דנצייר ןעזעגנסיוא ריא

 יד ןניוצעגפיונוצ ןצנַאגייא ןוא ןניוא יד טכַאמענפיונוצ בלַאה ,טענְרָאל/

 טָאה יז .עזַאּפ עקיזָאד יד ןעמונענרעביא דלַאב טָאה אטעירנעה . .ןעמערב)

 ןוא ןגיוא יד טכַאמענפיונוצ בלַאה ,?גיּפש ןגעקַא טלעטשעגקעװַא דיז

 קעװוַא ןיא ןָא טלָאמעד ןופ ןוא --- ןעמערב יד ןגיוצעגפיונוצ ןצנַאגניא

 | | .גָנַאג א

 -ןייא קַאזיא רעדורב רעד יז טָאה --- ?ריד טימ זיא סָאװ ,?טנעי --- |

 ,גוא ףַא גיוא ןבעגעג ּפַאכ ַא לָאמ

 ?קיציא ,ןעד זיא סָאוװ ---

 וד זַא ,ןגיוא יד טימ םעצולּפ סעּפע סע וטסערובעשטַאק סָאוו -- :

 | : ?טסקוק

 רעד ןיא דעדורב םעד טקישענּפָא ,ןראוועג טיור זיא .אטעירנעהו = }

 יו רָאנ ,ןקוק טנַאקעג טשינ שרעדנַא רעבָא ןיוש טָאה ןוא ןַײרַא דרֶע

 ,טענרָאל ןטימ עמַאד עקיטכיזצרוק ענעיו

 -- ןעוװעג סָאד זיא גנַאל טשינ רָאנ ןוא -- טַײצ א ןעוועג זיא סע

 סע ,רעריא טשינ טַײװ ,רעדיא ןעוועג טשינ ךָאנ זיא ַאקסעלַאפַאר סָאװ;
 עסידנעַײּפטש ןוא -ַײק סָאד טָא .עקטַאלז געוו ןפַָא ןענַאטשעג ריא- זואז

 ןעזעגסיורא טשינ טָאה ןיילַא אטעירנעה ,לזענ ןקיכעציּפש .ןטימ ?דיימ
 -ענ ריא ןבָאה לסינ רעדורב רעד ןוא קַאזיא רעדורב רעד רָאנ ,טשינרָאג
 ,םיא טעזרעד 'יז זַא ,ןגיוא יד ריא אב ןענערב קרַאטש וצ ...ןניוא יד טנפע
 וצ ןוא ,דיא ףִא טקוק ַאקסעלַאפַאר זַא ,דעלקעב יד רוא ַאב ןרעוװ טיוד וצ-
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 -קרעמפיוא ריא טָאה ףיורעד .,..ןעייווצניא ןייֵלַא רעביא ייז ןבַײלב טפָא

 םוק, :טנַאזעג ריא רע טָאה לָאמנייא .קַאזיא רעדורב ריא טכַאמענ םַאז
 -נעה ןעמונעגנָא טָאה רע ןוא .,,"ןזַײװ סעּפע ריד ךיא לעוװ ,שטַאברוד

 ןסייהעג ןוא ריט רעד וצ טריפעגוצ יז טָאה ןוא טנַאה ַא רַאפ ןַאטעיר
 טָאה אטעירנעה סָאװ סָאד רָאנ ,לסילש םענופ ?לכעל ןכרוד ןקוקנַײרַא ריא
 טָאה רעדורב ריא סָאװ ,םעד ןופ ךוּפיה רעד טקנוּפ ןעוועג זיא ,ןעזרעד

 םענעניױבעגּפָארַא ןַא טימ ןײגמורַא ןָאקסעלַאפַאר ןעזעג טָאה יז .טניימעג

 "רַאפ טנעה יד ,רעמיצ ןרעביא ןענַאּפש עסיורג טימ ,קירוצ ןוא ןיה פאק

 ןטימ ?ךיימ עקידנעַײּפש ןוא -ַײק סָאד ןוא ,סענעשעק יד ןיא טקעטש

 -ורב ריא, ...טנייוועג טָאה ןוא ?וטש ַא ףַא ןסעזעג זיא ל?זענ ןקיכעציּפש

 רעד ,קנַארק ןכוסמ ןיא --- ייז רַאפ טנַאזעג םעדכָאנ רע טָאה --- רעד

 -שטנעב יד רַאפ ץורית א, ..."ךעלרעפעג זיא ןַאמצלָאה זַא ,טגָאז רעטקָאד
 ,ייז ךָאנ טקוקעגכָאנ טָאה סָאװ ,בלַאװש קַאזיא ןעגנורדעג טָאה --- ,טכיל

 ףרַאד רעבירעד ,ךעלרעפעג זיא רעדורב רעד זַא --- ,ןָאיּפש רעטכער ַא יו
 טױמ ןענייוו ןוא סיוש ןפַא רוחב ןדמערפ א ַאב ןציז רעטסעווש יד

 ףרָאװ ַא ַאטעירנעה םיא טָאה -- ?!טנוה ַא יוװ ,טסרענגיל וד, .,."?ןרערט
 -טסעדנופ ןוא ,ריט רעד טימ ןבעגעג ּפַאלק ַא ןוא ןַײרַא םינּפ ןיא ןָאטעג

 -ַאטעג-טעשטאטעג ןוא ןצרַאה ןיִא ףיט ןַײדַא םערָאװ רעד .ריא זיא ןנעוו

 -עג ,יוא ,ןצרַאה ןיא טנערבעגנ טָאה לרעַײפ ַא ןוא ,טייהרעליטש טעשט

 יז זיא טציא .םונהינ םעד ןופ סױרַא ,טָאג ןעקנַאד ,..!טנערבעג-טנערב)

 ...ןרענייק ,רענייק געוו ןפַא רענייק רעמ ַאטשינ זיא טציא ,ןיילַא םיא טימ

 --- וקרָאי-וװינ ןייק ןעמוק ןלעוװ ייז זַא ,ןַײז טעוו סָאוװ ,עטשרע סָאד

 ךיז טריפַארגַאטַאפענּפָא זיא -- ַאטעירנעה ךיז ַאב טנקסּפענּפָא טָאה יױזַא

 ייז :סנייא רעמונ עזָאּפ .סעזָאּפ ענעדיישרַאפ ןיא ןעייווצניא םיא טימ

 ןטנַאגעלע ןַײז ןיא -- רע ,טמערָאעג טסעפ ,ריצַאּפש ןפַא עדייב ןעייג

 ַא ףַא עלעטיה סָאד ,זדלַאה ןפַא ַאָאב ַא טימ --- יז ,קָאררעביײא ןעיורג

 -ַײק ַא ַאב ערעדנַא סָאד ןגעקַא סנייא ןציז ייז ייווצ רעמונ עזָאּפ ,,.טַײז

 ,סַאפנַא ףַא טקוק ןוא טנַאה ןַײז ןיא ?טנעה ריא טלַאה רע ,?שיט קיכעל
 ןיוצענמיונוצ ןצנַאגניא ,ןגיוא יד טכַאמענפיונוצ-בלַאה טלַאה יז ןוא
 עזַאּפ .טענרַאל ןטימ עמַאד עקיטכיזצרוק ענעי יװ טקנוּפ ,ןעמערב יד
 ריא ןוא ּפָאק ןַײז -- ,ךעלּפעק ייווצ ןָאפ ןקיטכיל א ףַא ;:ַײרד רעמונ
 עריא ןיוש ןפרַאד ַאד .ןרעדנַא םוצ סנייא טסעפ טעילוטעגוצ --- ּפָאק
 -ַאּפ ..,ַאנַאדַאמ עקילייה יד יוװ ,ףױרַא ןקוק ןוא ןּפָא ןצנַאגניא ןַײז ןניוא
 -וק ןיוש ןעמ טבעלרעד יוז ,ןיוש ןעמ טבעלרעד יוװ רָאנ ,..ריפ רעמונ עז

 !עקירעמַא ןייק ןעמ

 , ?עקירעמַא וצ טַײװ סעּפע ךָאנ ----

 ֿבלָאוװש ַאטעידנעה סָאװ ,טשינ טרעה ַאקסעלַאפַאר .טשינ טרעה רע
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 יַאֹמ ןגעו תובשחמ עריא ֹוצ קירוצ םוא ךיז טרעק יז ןוא ,םיא וצ טדעד

 רעדורב ריא .קרָאידינ ןייק ןעמוס ןלעװ ייז יװ דלאב ,ךיז ןריפַארנַאט

 -ײ- ןֹוא ,קרָאידינ ןיא ןַײז טעװ סָאװ ,עטשרע סָאד זַא ,וליפַא טגַאז ?סינ

 ,ַאר ךָאנ רע טלָאװ ,ןעמעש טשינ ,רע טגָאז ,דיז לָאז רע .חּפוח ַא ןלעטש

 ..."םטוג סנעמעלַא ןבָאה ױזַא לָאז רע -- הּפוח ַא טלעטשענ ,ףיש ןפַא

 רעורפ ןַײז ךיז טליו ןעטעירנעה .יוזַא טשינ טניימ רעבָא ַאטעירנעה

 טָאה ?טשינ טַײצ ןייק יז טָאה סָאװ .הלכ ַא ןכַאװ עכעלטע שטאכ ,הלכ א

 טא ןלייטוצ טשיג ךיז יז לָאז סָאװרַאפ .טקוקעגסױרַא ףיורעד גנַאל ױזַא

 ...?ןגינעגרַאפ סָאד

 ,לָאמַאכָאנ םיא .ַאב יז טנערפ --- ?עקירעמַא וצ טַײװ סעּפע ךָאנ ---
 ,ָאי ?טלעוװ רעדנַא ןא ףַא רָאנ ,םינּפַא ,זיא רע .טשינ יז טרעה רע רָאנ

 -רַאד רע ןיא ,טשינ טעז עמ יוװ טשרָאקַא ,דלַאב טָא .טלעוו רעדנַא ןַא ףָא
 טָא ,סנַײז ןבעל עצנַאנ סָאד טעמכ ,גנַאל ױזַא טבערטש רע ןיהּווװ ,ןט

 ךָאנ טָאה רע עכלעוו ,יד ןעז רע טעװ ,טשינ טעז עמ יוװ טשרָאקַא ,דלַאב

 עטשרע רעייז ןַײז טעװ ױזַא יו .וליפַא טונימ ןייק ףַא ןסעגרַאפ טשינ
 "רעד םיא יז טעו ?ןרָאי ליפיוזַא ךָאנ דנַאל ןקיזָאד םעניא שינעגענַאב

 -ַאמ יד סָאװ ,דליב ריא טָאה רע .ןענעקרעד ַאי ןיוש טעוװ יז רע ?ןענעק

 םיא ַאב טניל סע .טקישענוצ גנַאל טשינ ָאד םיא טָאה קַאינרעשט םַאד

 רעד ףיֹוא טנַאה רעד טימ טקירד רע ןוא ...ענעשעק-םעזוב ןיא ַאד טָא

 .יז ןעמ טניימ סָאד זַא ,טנַײצרעביא ןיא ַאטעירנעה ןוא ,ענעשעק-םעזוב

 ,רעטנענ ךָאנ םיא הַא ןָא ךיז טנייל יז ןוא ,,,?יז טשינ זַא ,ןעד ןעמעוו

 ,םיא וצ ךיז טעשטשַאל ןוא ,ןניוא יד ןיא םיא טקוקרַאפ ןוא ,טנעאנ רָאג

 :עלעצעק ַא יו

 טגערפ -- ?וטסניימ יוװ ,עקירעמא ןיא ןַײז רימ ןלעװ דלַאב ---
 זָאנ רעד רעביא רענניפ ןטימ םיא טגנַאלרעד ןוא לָאמ טירד ַא םיא ַאב יז

 !ַאכיַאכ-ַאכ :ךיז טכַאלעצ ןוא
 סָאװ ,טשינ סייוו רע .ןניוא יד ריא ףַא קעוװא טלעטש אקסעלַאפַאר

 ןיא ...ןעקנַאדעג עטסעב יד עמאס ןנַאלשענרעבוא םיא טָאה עמ .טכַאל יז

 טייטש סָאװ ,רעד ןיא ןסענרַאפ טאהעגנ רָאנ ןיוש רע םָאה טונימ רעד

 טכַארטַאב רע ןוא ,טנַאמרעד םיא יז טָאה .טנַאה ןַײז ףֵא טנעלעגנַא

 ...,טרילפ רעד טָא סָאװ וצ , :השעמ-תעב טרעלק ןוא ּפָארַא ןביוא ןופ יז

 הרצ ןייא ןופ ,,,?רעקיזָאד רעד ןיא ךיז טבילרַאפ טעּפש יױוזַא סעּפע סָאוװ

 ... ןַײרַא רערעדנַא רעד ןיא ,סױרַא
 -טָאלז לָאמַא רעדיוו ןעניז ןפַא םיא טמוק קידנליו טשינ רָאנ ןוא

 ענעלָאװשרַאֿפ עריא טימ ,ןעזסיוא שילָאבנַאלעמ קידנעטש ריא טימ עק
 סנַאמצלַאה ןיא ךיז רע טנאמרעד קידנליוו טשינ ןוא .ןייוועג רַאפ ןגיוא
 ןענענעזעג םַאב רעטרעוו עטקיטשרַאפ ןוא עטעּפירכעגסיוא םיוק עטצעל
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 .רע ןַאק ,ןסעגרַאפ ןלעוו טלָאװ רע ..."המותי א .ךעֶבעֶג ,..המנתי :אק ריז

 .סָאד זַא ,טײהנעגנַאגרַאפ עצנַאג ןַײז זַא ,ןעוועג ןלעב ַא טלָאװ רע .טשינ

 .רענעי ףַא ןבַײלב לָאז טלעוו רעד ףֵא דנו-ענ זיא רע טניז ןופ ןרָאי :?סיב

 .ןקיזָאד םעד ןיא ןעמוק לָאז רע זַא ױזַא ,טלעוו רעטלַא רעד ןיא ,םי טַײז

 -מוא .ןַא ,רענייר ַא ,רערעטיול ַא ,רענעריובעג-שירפ ַא ןַײרַא דנַאל םעַײנ

 ערעטיול עטשרע ענַײז ןיא ,לָאמַא ,לָאמ א ןעוועג זיא רע יוװ ,רעקידלוש

 סע ןוא ,טשינ יז טסעגרַאפ סיעכהלוצ ףַא יוװ רָאנ .,.ןרָאי-רעדניק ענייר
 -עיורט יד .אלווד ,ןעקנַאדעג עטסגרע יד אקווד ןַײרַא ּפָאק ןיא ,ןכירק
 י-ה , ,עטסקיר
 טקוק ,רעדליב ןוא ןעקנַאדעג עקיזָאד יד וי ןופ ןבַײרטוצּפָא ידכ ןוא |

 .ןסַײרּפָא טשינ ןגיוא יד םיא ןופ רע ןָאק רעדיו ןיוש .ןַײרַא םי ןיא רע

 ךיז ייז ןעלניּפש רעדיוו ,קעדרעבייא ןפא רעדיוו ןענַײז ןרישזַאסַאּפ עלַא

 .ןַײז ןיא ןקֹוקנֶא טשינ טַאז רעדיו ןיוש ךיז ןענַאק ייז .םי ןיא ןיֹוש
 .טרעזייב רע ןעוו ,טייקסיורג ןַײז וצ ךרע ןייק אטשינ .ץנַאלנ ןוא טכַארּפ

 .ךיז טקַיורַאב רע ןעוו ,טייקנייש ןַײז וצ ןכַײלגרַאפ ןייק ַאטשינ .ךיז

 .טשינ .קרָאי-װינ ןופ ןגערב יד ַאב םי רעד ןעװעג רע ןיא קָוור ||

 | : .קָוור רָאנ ,לוטש

 קיצנאווצ ןוא ריפ לטיּפַאק

 .לעבַארט ןיא ןּוח רעשומָאל רעד

 ;גנירג ױזַא טשינ ןַײרַא ןדעדזג ןיא טירטנַײרַא רעד זיא טסוװַאב יו

 ..םונהיג ירודמ העבש עלַא ןייגכרוד ,ןרעוו טרעטַײלעג רעִירֿפ .זומ עמ

 זיא ױזַא ,טלעוו רענעי ףַא ,ןוילעה ןדעדןג ןיא ,טרָאד .,לידבהל ,יוװ .-
 רַאפ טשינ .עקירעמַא סע טפור עמ סָאװ ,ןותחתה ןדעדױג םעניא ,ָאד ךיוא
 ןײגנַײרַא סָאד ןָא טמוק ןעמעלַא טשינ ןוא ןרעיוט יד ןּפָא ןענַײז ןדעי
 ,ךַײלג

 סָאד סייוו סע רעװ ןטלעז ןוא -- ,דוס םעד ןופ ןסייוו סָאװ ,יד = }
 סױרַא ןרָאפ ייז רעדייא דָאנ ,סנטַײצַאב ןעלטימ עלַא ןָא ןעמענ --- טשינ
 .םִאַו ,םעלַא טימ דיז ןעמערישַאב ןוא דיז ןענערָאװַאב ןוא ,םייה רעד ןופ
 רַאפ לַײמ ?פיוו טימ ךָאנ ץרַאה סָאד ייז טּפַאלק ךָאד ןוא .,זיִאו .קיטוונ
 ײז טּפַאלק סע ןוא .טלעק ןיא ןוא ץיה ןיא ייז .טפרַאװ סע ןוא .קרָאוהינ
 .עמ ןוא ,ךיז טיצ עמ ןוא ,שירעביפ טצענעג עמ ןוא .ןָאצ א ףַא ןָאצ א
 טָאג טעב עמ ןוא ,ערעדנַא סָאד סנייא ךיז טקוקַאב עמ ןוא ,,דיז טצוּפ
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 .פעבָארט ןיוק ןבָאה טשינ ןוא ןרעוו טלכיורטשעג טשינ .חלולח .פָאז עמ
 .יד ןייגכרוד ,ןרעו טרעטַײלעג דניוושעג .ןוא .ךדיִנ לָאז עמ ,רעהרַאפ םַאב

 ירד ןיא םולשכ ןטערטנַײרַא ןוא "?זניא-ןרערט, ןופ םונחיג ירודמ העבש

 | .דנַאָל םענעדלָאג םעניא -- ןעמ טניימ סָאד ,ןדעדזנ ןופ ןרעיוט

 .עּפורט רענדנו-רענ רעד ןופ ןטסיטרַא עקידנעשזדנַאלב ערעזדנוא - 

 .רעצנַאג רעד זופ טכַאלעגסיוא דךיז ןבָאה ".ּפמָאק טע בלַאװש ,רעמַאלק,

 י-- טנַאקעג ךַײא ןטלָאװ ייז !עקירעמַא האיצמ ערעַײט א .עינַאמערעצ
 -ַאראנ, ,ןַײרַא לָאמא רעדיוו ןוא סיױרַא ןוא ןַײױַא לָאמ ַײרד --- ייז ןגָאז

 .-עווש םוש ןייק ,ןטייקירעוװש טכַארטעגפיױא ןבָאה --- ,ייז ןגָאז --- ,םינ
 .עמ ןֹוא ךעליירפ ןוא שירפ ןוא גנוי ןוא טנוזעג זיא ןעמ יבַא ,ןטייקיר
 ,רעלַאט רַאּפ ַא ןזַײװַאב וצ טָאה עמ ןוא ,שטנעמ א יוװ ןָאטעגנַא טייג

 "!עטָאלבבש עטָאלב -- עטנַאקַאב רַאּפ ַא ןעמָאנ םַאב ןפֹורנָא ןַאק עמ ןוא

 -ַאלק רעטסימ יװ ,ןַאמלטנעשז- .ַאזַא עקירעמַא ,?שמל ,טרעה סָאװ

 ןַײז ןיא שילננע סָאװ ןוא גניקָאמס ןטנַאנעלע ַאזַא טנַארט סָאװ ,רעמ

 ארומ רע טָאה סָאװ ,בלַאװש ?סינ יו ,זיר ַאזַא רעדָא ?ךַארּפש-רעטומ

 .ןרָאװעג טגָאזעג ןטנַארגימע עֶלַא ףַא ?בלַאװש קַאזיא רעדָא ?ןבָאה.וצ
 .-"ומש ,אטעירנעה ןוא ַאקסעלַאפַאר ,קלָאפרַאּפ ןשיטסיטרַא םעד) ןופ -- !
 עטעדיילקעג-טנַאגעלע עטנוזעג ענייש עגנוי עכלעזַא רַאפ .טשינ ןעמ טסע
 רעד רעמ טשינ ,ןרעיוט עלַא טימ ןריט עֶלַא ןְפָא ךָאד ןענַײז ןענױשרַאּפ

 | | ,לדניזעג שילַאקיזומ ןַײז טימ ןזח רעשזמָאל
 ."ַּפִא ךיוא ַאד טלַאװ סע ,טסייה סָאד !םירוסי ןשטנעמ ַא טרעשַאב

 ףַא קרַאטש ןוא טנוזעג עֶלַא ,טָאג ןעקנַאד .ןענַײז ייז ,טַאלג ןעגנַאנעג
 יאולה -- ןסע םוצ ?טימעּפַא ןַא ,םשה-דורב ,ןבָאה ןוא םירבא עלַא

 עג רעבָא ךיז טָאה .ןסע וצ סָאװ לָאמעלַא טָאהעג ױזַא רָאנ ייז ןטלָאװ
 ."םוא םעניא קידלוש ןיילַא ןיא רע ןוא --- קילגמוא ןַא ןזח ןטימ ןפַארט

 .,רעדניק טימ לפוטמ ַאזַא זַא ,רעירפ ןסיוו וצ טפרַאדַאב טָאה רע ;קילג
 .-ַאּפמַאק ענַײז טימ ןדערוצפיוא ךיז טפרַאדאב טָאה ,רע יו ,ערה-ןיע ןייק
 ,םרעלָאט עכעלטע יד טימ ןענערָאװַאב םיא ןלָאז ייז ,סנטַײצַאב ןָאינ

 ..נערפ ַא םיא ןעמ טוט רעמַאט ,ןזַײװ וצ סָאװ ,ןבָאה לָאז רע

 -ענ טָאה רע .טסווװעג טשינ טָאה רע רשאב .,ךיז טרעפטנערַאפ רע
 ,רָאג סָאד ןיא ףֹוס םוצ .עקירעמַא ןיא עקירעמַא זַא ,רע טגָאז ,טניימ
 -ערָא ?פיוו .עשזמָאל יו רענרע ,דייר יד רַאפ ןפָארטש טשינ לָאז טָאנ
 ."עצעמע .סָאד ייז לָאז עמ -- עשומַאל ןייק ןָא ןעמוק ,לשמל ,טַײלעמ
 .!ףַאז ענייש ַא ?טלעג ןייק טשינ ןבָאה ייז יצ ;טלעג ןבָאה ייז יצ ,ןגערפ

 ;"ּבהל ,יוװ רעמ דס ַאי טציוושעג טוג ךעֶבעֶנ טָאה ןזח רעשזמָאל רעד

 .םיא טוט טעמ ןוא ןדִוי ַא טמענ עמ ,רָאפ ךַײא טלעטש .דומע םַאב ,ליד
 ןזַײװ לָאז רע ,ּפַאכ א ,טיוה רעלעה רעד ןופ ,ןענירד טימ ןיא .םעצולּפ
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 .ןרַאלָאד רענַאקירעמַא ,ייז ןעניימ סרעלַאט ?"ינַאמ,, ַארַאפ סָאװ .,"ינאמ,
 ןגָאז ,םלבור עשיסור וליִפַא ןוא ,סיוא .טשינ ךיוא טכַאמ ןטנופ עשילגנע
 םיא ןעמ טָאה ױזַא ,ןַײז לָאז עבטמ יד יבא .עבטס א ךיוא ןיא ,ייז

 -- ןזַײװַאב ףרַאדַאב רע ,רעטעּפש ןיוש ,םעדכָאנ ןיוש טרעלקענפיוא

 ,טָאה רע זַא ,סנשַארג ענמוזמ -- ןייטשרַאפ וצ ןבענעג םיא ןעמ טָאה

 וצ ןלַאפ טשינ ןוא טַײצ עטשרע יד ןעמוקוצסיוא סָאװ טימ .,סע טסייה

 רעד ךעבענ ךיז טָאה -- '?!הלילח ?עדמערפ ףַא, ...עדמערפ ףַא טסַאל
 ,שילגנע בלַאה ,טנָאקעג טָאה רע טַײװ יוװ ,ןדַײפטנערַאפ ןעמונעג ןזח
 זיא רע זַא ,טנעה עדייב טימ ןייטשראפ וצ ןבעגעג טָאה רע ,שטַײד יצח

 -סַאילַאכ עצנַאג א טימ ,ערה-ןיע ןייק ,זיא רע זַא ,רענייא טשינ הלילח

 ןַײז ?חומ רע לָאז ,ןסיוו וצ ןְבענעֶג םיא ןעמ טָאה ,יױזַא ביוא .,,,ערט

 ?ערטסַאילַאכ עקיזָאד יד ןטלַאהסיוא טעוװ רע סָאוװ טימ ,ןזַײװַאב

 סע .ועפיט ץלַא ןכַארקעג ןזח רעזדנוא ןזיא רעטַײװ סָאװ ,רוציקה

 -לַאה סָאװ ,ענעי וצ ןריפּפָא םיא לָאז עמ זַא ,ַײברעד ןטלאהעג ןיוש טָאה

 ....דַאזַאנ ונבישה , קוסּפ םַאב ןט

 יצח ,שילגנע בלַאה ,ןעלמַאטש ןַײז ךעבענ ןעוועג זיא טפיזמוא

 טימ ןעקניוו ןַײז ,טנעה יד טימ ןבַאמ ןַײז ןעוועג זיא טסיזמוא ,שטַײד

 רעכלעוו ,רעמַאלק רעטסימ ףתוש ןַײז וצ ןרילעּפַא ןַײז ןוא ןעמערב יד
 יי .שילננע ןדייר ןעק

 רעטסימ ,טשינ טעז רע .יוװ ,טכַאמעג ךיז טָאה רעמַאלק רעטסימ

 ןיא ךיז ַאב ,?ּפעשטַײוװ ןיא ,טרָאד תוצע ןבעג ףַא הירב ַא זיא רעמַאלק

 -עמַא ןפַא ,ףיש ןופ ןייגּפָארַא םַאב ,ָאד טשינ רעבָא ,?לַאנָאיצַאנ -עפַאק,

 "רַאפ, יד ןופ רעדליּפעג ַאזַא טימ למוט ַאזַא זיא'ס ּגוװ ,,ןרָאב ןשינַאסיר

 -סימ רעזדנוא !ןרעוו ענושמ ןַאק עמ זַא ,"סרערָאנש עשיסור ענעטּפָאש

 יֵאמס םעד טעלנענסיוא ,טיירדעגסיוא עילָאװַאּפ ךיז טָאה רעמַאלק רעט
 השעמ ,ןיהַא ןוא רעהַא ,ןעייוצ ףַא דרַאב-לצרעה ןַײז ןעמונעצ ,גניס

 :ןעמשילגנע רעד נָאז יו -- ןנַארטענּפָא ךיז טָאה ןוא ,וועילעבַאקס

 סע טעוװ ןושל שַייונ רעזדנוא ףַא ."שזדענעב דנע געב םיא וַאװַאסיד יא;

 ...ויַארק'ס ַאטַאכ ַאיַאמ , :יוװ ,סיורג ױזַא ןסייה

 ,ףתוש רעטייוצ ַא ןענופעג ךָאנ ךיז טָאה ףיש ןפַא סָאװ ,קילג ַא

 ,ןטַײװרעדנופ טקעמשרעד ,סעיצַאניבמָאק טימ שטנעמ א ,בלַאװש ?סינ

 דלַאב רָאטַאניבמַאק רעלַאינעג רעזדנוא טָאה ,?עבָארט זיא ןזח רעד זַא

 ,טַײז ַא ףֵא עטנזח יד ןפורעגּפָא רע טָאה ,ךיז טוט ַאד סָאװ ,ןזענַאטשרַאפ
 סעּפע ןוא ןגיוא יד טימ ןעקננגוועג ףראש ,עלַײוװ א ריא טימ טעדוסעג ףיז

 וצ ןבענעג קנו ַא רע טָאה ךָאנרעד .םעזוב ןיא ריא ַאב ךיז טערַאּפעג

 "!טמוקס, :רעדניק עריא וצ ןוא ריא

 ,ךַײא טלַאמ ,ןדנעטשמוא ערעדנַא אב ןוא טַײצ רעדנַא ןַא ןיא
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 ןסואימ ַא רָאנ עטנזח רעד ןופ טּפַאכעג רָאטַאניבמַאק רעזדנוא טלָאװ

 טראפ עטנזח רעשזמָאל עסירהפוצח-בלאה ןוא עקידהעונצ-בלַאה יד .קסּפ

 סָאװ ,דנַאל ַא ןיא ןטסיטרַא עינַאּפמָאק ַא טימ ,ןגָאז רימ ןלעוו ,עקַאט

 "רעד ןַא ,ןסעגרַאפ טשינ רעבָא ףרַאד עמ ,תמא זיא'ס ,עקירעמַא טסייה

 ןוא ןרעצנעט ןייק טשינ ,עקטסירַאכ ןייק טשינ הלילח םיא יז זיא לַײװ

 יז טניימ סָאד) ענַאדַאמירּפ ןייק טשינ וליפַא ןוא ןרענניז ןייק טשינ

 סָאד) רוחב ןדמערפ ַא טימ ךיז טשוק סָאװ ,(ַאטעירנעה רעטסעווש ןַײז

 ַא ריא רע ןיא יצ ,טשינ ךָאנ סייוו עמ סָאװ ,(ןָאקסעלַאפַאר יז טניימ

 סנזח רעשזמַאל םעד דַאנ יז זיא ?ַײװרעד ...?גָאט רעקיטכענ ַא יצ ,ןתח

 . ,בלַאװש ?לסינ יװ ,ןַאמ-הרבח אזַא ןוא ,ןישודיקו הפוח ַא טימ בַײװ ַא

 "רעד ךָאנ ֹוצרעד ןוא ,הלהב תעשב ,טציא רָאנ ..,ץרא-ךרד ןסיוו ףרַאד

 "עג טשינ םַײצ ןייק רַאג יז טָאה ,לעבָארט ןיא ןיא ןַאמ ריא זַא ,טרעה

 בלַאװש ןַאמ"חרבח רעד טָא יז טָאה ַאד ןוא ,וליּפַא ןקוקוצמורַא ךיז טַאה

 ַא יװ ןוא ?שיט םוצ ךַײלג טריפענוצ יז ,טנַאה רעד ַאב םענ ַא ןבענעג

 רשוייץילמ סלַא ןטָארטעגסױרַא רע ןיא ,שילגנע טוג טדער סָאװ שטנעמ

 ױזַא ,לדניזעגנ ןשילאקיזומ ןצנַאג רעייז טימ עטנזח רעד טימ ןזח ןרַאפ

 :(ןושל ןשידַיי רעזדנוא ףַא עדער ןַײז רעביא ןצעז רימ) ןגָאז וצ

 יד ןלעטשוצראפ ךַײא טקיטכעמלופַאב ןיב ךיא !ןרעה ענַײמ ---

 טרָאװ ַא שילגנע ןייק ןדייר טשינ ןענָאק ייז ,,רעה ןקיזָאד םענופ יורמ

 טנַאה ןייא טימ ןבעגעג זַײוװ ַא טָאה רע) ערטסַאילַאכ יד ריא טעז ,ןליפַא

 רעטיול ןופ הכּפשמ ַא ףליה סטָאג טימ ןזיא סָאד ?(לדניזעג ןצנַאג ןפָא

 םענופ ,ןָא ייז טקֹוק ריא יוװ ,עֶלַא ייז ,ןטנַאלַאט עטבַאנַאב ,ןטנַאקיזומ

 ןָאק עמ ,טיורב לקיטש רעייז ךיז ןענידרַאפ ,דניק ןטסנעלק ןזיב רעטָאפ

 ףַא ןזיוועגנַא טָאה רע) עקיזָאד יד טָא ,ענייא רָאנ ,דלָאנ רעקיטש ,ןגָאז

 רָאנ זיא יז .טשינרַאג טנידרַאפ סָאו ,עקיצנייא יד ןיא יז ,(עטנזח רעד

 ןיא עטסָאבעלַאב ַא ,רעדניק יד וצ רעטומ ַא ,ןַאמ םוצ יורפ עַײרטעג ַא

 -נעטש ריז טניפענ עסַאק עצנַאג יד .טלעג ןופ ןרעריסַאק ַא ןוא בוטש

 ,טנעס 8 ןעמוקַאבסיורַא יורפ רעה ַאב ...טרָא ןטונג ַא ןיא ריא ַאב קיד

 ...!ףוס-םי תעירקכ זיא ,ריא טרעה
 יד םוצ טגָאזעעג טָאה רע סָאװ ,רעטרעוו יד ןעוועג ןענַײז סָאד

 ףֵא ןיוׁש ןבענעג גָאז ַא רע טָאה עטנזח רעד וצ ןוא ,שילגנע ףַא םינודַא

 :שידִיי טושּפ

 טימ סיױרַא ןוא םעזוב םעד ,לחומ טַײז ,ףיוא טעיליּפש !ענעדִיי --

 ..,!סערַאּפ יד

 "עמַא ןפַא ,שינעקורט רעד ףַא טופ ַא טלעטשעג טָאה עמ וא ןיוש
 ןעזעגפױרַא ןזח רעשומָאל רעד טלַאמעד טשרע טָאה ,ןדָאב ןשינַאקיר
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 זזא-רע הרצ ַא רעסַאֹוו-ןופ-זוא ןענַאטשעג- !ןיא' רע הנכס א רַאֿפ סָאוו יא ;
 ןַײז .ןוא  רעצישַאב = ןַײז : טּפַאכעגמורַא .רֹע - טָאה -,ןרָאװעג טזיילעגפואמ
 -רַאּפ ַאזַא .ןּפַאכוצמורַא .ןעוועג ךעלגעמ רָאנ זיא'ס ?פיוו .ףַא רעזיילסיוא :
 ןוא ןקיטש ןוא ןודלַאה ןוא ןשוק םיא ןעמונעג ,בלַאװש ?סינ .יוו ,ןיֹוש
 | :ןרערט טימ םיא ןעקנַאד

 דָיי ַא סעּפע ךָאד טנעז ריא !רעטַאפ !וינעצרַאה ! !וינעטַאט 2-יד
 ןייֵלַא סייוו ךיא ...ַא ...א .;!טָאג ןופי ךאלמ ַא !רלמה המלש ַא !םכח או
 .ןשוק ןּפַאכ טלָאװעג לָאמַא רעדיווי טָאה רע ןוא -- !סָאװ טשיני
 םענופ ןסירעג בלַאװש ?סינ ךיז טָאה -- !נונעג- !גונעג  רעבא -- 7
 -רעד דלַאב ךימ טעװ רע ?דִיי רעד רימ ןופ ליוו סָאװ --- ,טנעה סנזח
 -עלַא! ןבָאה יוזַאי לָאז ךיא ,ןדָאב ןשינַאקירעמַא ןפַא ;דִוי רעד טָא ,ןקיטשה

 2 א יצ 2 גע | וי ם54 יג יד 2 יו !סטוג .םנעֶמ

 : .קיצנאווצ ; וא ףניֿפ לטיַאק

 .דנַאל סָאד ןַײז לָאז .טשטנעבעג

 -עגמורַא טָאה ןזח רעשזמָאל רעד ןעוו ,טנעמָאמ ןדנריר םעד ןיא ר.
 ןוא ,ןשוק ֹוצ ןוא ןזדלַאה וצ רעזיילסיוא ןַײז ןוא רעצישַאב ןַײז טּפַאכ}
 בלַאװש ?סינ טָאה ,טנעה עדייב טיס םיא ןופ .ןנַאלשענּפָא ךיז טָאה רענעינ

 רעטיור א טימ ,הבקנ א ןופ טלַאטשעג ןיא שינעפעשַאב ַא סעּפע ןעזרעד ;
 ַא טימ ,שדוח בייהנָא ןיא חנבל יד יװ םינּפ טיירב ַא טימ ,עדנַאטַאד-
 ,ןייצ עסַײװ רסה ַא טימ ןוא ?כיימש ןטעפ

 -ענפיורַא רעֶודפ ךיז טָאה -- ןעזענ רע טָאה --- שינעפעשַאב סָאד
 -עצ קַאמשענ ךיז יז טָאה דָאנרעד .אטעירנעה רעטסעווש ןַײז ףַא ןֿפרַאװ7

 ילַאפענפױרַא יז זיא ףוס .םוצ ןוא ,קַאזיא רעדורב ןַײז טימ ךדיוא טשוק
 עצרוק עבָארג עדיא טימ טּפַאכעגמורַא םיא טָאה ,ןָאקסעלַאפַאר ףַא

 ,עמַאמ ַא יוװ ,רעטסעווש ַא יו ,ןזדלַאה ןוא ןשוק םיא ןעמונעג ןוא טנעה !
 ,עמַאמ עַײרטענ .ַא ידו

 רעִירפ טעדנעוװועג בלַאװש לסינ ךיז טָאה -- ?היח יד זיא רעוו ---
 ןענַײז עטנזח רעד טימ ןזח רעד רָאנ .עטנזח רעד וצ ךָאנרעד ,ןזח םֹוצי

 ןדִיי רעשזמָאל ,ןענױשרַאּפ לטניב ַא ןופ טנעה יד ןיא ןעוועג דיוא ןיילַא
 ףֵא ךָאנרעד ,ןזח ןפַא רעורפ ןפרָאװענֿפױרַא ךיז ןבָאה ייז ,רעבַײװ ןוא
 ןוא טשוקעג) ןוא- .טזדלַאהעג- ;ערטסַאילַאב: רעד ףַא ךָאנרעד עטנזח העצי
 .,ןצראה .םוצ .קרַאטשי-קרַאטש .טשטעווקעגוצ.
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 ?לעזַא :ןּפיט םינימ יײלרעלַא ןעוועג ןענַײז ןדיי עקיִזַאד יד ןשיווצ

  ;עכלעזַא חא ,עקירעמא ןוִא טניר געגסיוא גנֲאל- ןיוש ךַיז ןַכָאה סָאוװ ,עב
 םענופ ןּפַארט ןייק ןריווועגנָא טשינ ,ןּירג ץנַאג ןעוועג ךַָאנ ןענַײז סָאװ

 -ּמָאַרֲא טשינ דָאנ זדלַאה םענופ עלייֵשטַאפ עטיור יד; ןפיפא ,םיקלא םלצ

 ,ןעמונעג

 -לַאה ןוא עצנַאנ :םינימ ייפרעלא ןֹופ ןעוועג ןענַײז רעבַײװ יד ךיוא ||

 עסיורג ןגָארט ,"ידייל, ןוא ?סעסימ, ןיוש ךיז ןפור סָאװ ,סעביקנעי עב
 :ַאק סָאװ ,ענױזַא ןוא ;ליומ ןיא ןייצ ענעדלַאג ןוא ּפָאק ןפַא "סטעה,
 טנורש ןסַײװ א טימ טייג םעכלעוו ,לטַײש | ןטימ ןריישעצ טשינ ריז ןענ

 עתמא ;-- עשומָאל ןיא ייז ַאב טנַארט עמ יו ױזַא טקנוּפ ,ּפָאק ןטימ ןיִא

 . ..םלרימ-עטנעיג

 :םיוא וד ַײס ,ענירג יד ַײס ,ןּפיט עטנכערעגמ יוא עקיזָאד יד עֶלַא-

 דיז ןבָאה עלַא -- ,,סלרימ-עטנעיה יד ַײס ,וטעסימ יד ַײס ,עטנירגעג

 ןוא ןזח רעשומַָאּק םעד טימ .-- .טַײלפדנַאל ערעייז טימ .ןעוועג החיחמ

 "עג ,טרעדליּפעג ןוא טמעראילעג ,ןנירשעג ןבָאה עלא ןוא ,החּפשמ ןַײז

 ןעוועג טלָאװ סָאד יו טקנוּפ --- .טנעה יד טימ טכַאמעג ןוא ךיז {פרָאו

 .סַאג רעשידִיי רעד ףַא עשזמָאל ןטימ ןיא עקַאט רָאנ ,קרָאידינ ןיא .טשינ
 -סדנַאל רעייז ןלַאפַאב טושּפ ןבָאה רעבַײוװ ןוא ןדָיי רעשזמָאל יד |

 פא טכַאמעג ,החּפשמ רעשילַאקיומ רעד טימ ןזח רעשזמָאל םעד ,טַײל

 רעד ,"טסעפקערב, ףַא רעד ,ךיזוצ רעדעי טּפעלשעג ,םָארנַאּפ ןימ ַא ייז
 !ריּפט וצ ,ןיינ !רימ ֹוצ ,םשה ןעמל ."רעפאס, ףַא רעד .,"רעניד, ףַא

 י 0 | - !ץודית םוש ַא ןָא רַאג

 ,טפושיכרַאפ יװ ןעוועג ןענַײז ל?דניזעג ןַײז טימ ןזח רעשומָאל רעד

 ןענַײז ייז טניז ןופ .םערָאװ ,ץלַא סאד ןעמוקעגרַאפ ייז זיא םולח ַא יו

 לםיוו ןוא ,טלעוו רעד ףַא דנו-ענ ןענַײז ייז טניז ןופ ,עשזמאל ןופ קעװַא

 ךָאנ ייז ןבָאה ,לּפעשטַײװ רענַאדנַאל ןיא טרעגלַאװעג דךיז ןבָאה ייז טַײצ
 ןיט ַאֹזַא טימ אבה-ךורב ןימ ַאזַא טימ םינּפתלבק ןימ ַאזַא ץעגרע ןיא
 ?ןפופַא ןוא ,ןדָאב ןשינַאקירעמַא םעד ףָא ,ָאד יו ,טַאהעג טשינ םענפיוא
 לָאמנייק ייז ןענַײז ןייֵלַא עשזמַָאל ןיא .;רעמכַאנ ,.םולח ןיא ןעזענ טשינ
 םעד ןיא ,ָאד טָא יוװ ןטסעג עטניילעגנא עכלעזַא ןעוועג טשינ םענייק ַאב
 -דַא ;ןסובמולַאק ןופ הנידמ רענעדלָאג רעד ןיא ,דנַאל .ןעַײרפ ןכעלקילג

 :עג-ייז ןענַײז ,ןדיי ןשיווצ ,ענענייא  ןשַײװצ ,םייח רעד ןיא טרָאד ,אבר
 טפָא .ייז ןעמ טָאה נעוװ ןיִא ךיוא ,ןניוא יד ןיא ןכעלטיא ַאב סיורג ןעוו

 .החּפשמ ;עסיורג .א וצ ןענַײז .ייז זַא ,שינערעהוצנַא רעילוּפַאק א ןבעגעג
 טשטנעמ רענעגייא ןַא טשרמוקכ ןיוש זיא .סָאװ ,,רעּטַאלק- רעטסימ .ּוליִפַא

 "עה גאז א ףיש ןפא לָאמ רַאַּפ ַא ךיוא ייז טָאה ,ןנַאז ןעמ ןָאק ףתושי א

 ײלַאָג םעד ןעמונרַאפ ןבָאה  ייז יאמל ,עלעכיימש סיז ַא טימ וליפצ ,ןבעג
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 ןיא רעדניק לסיב .ַא טזָאלעגרעביא טשינ ,םייה רעד ןופ "ברָאקס,ןֵצ :
 ענעביוהעג עכלעזַא םעצנולּפ ךַײא טָאנ -- ַאד ןוא ..,?ןורכזל עשזמַאל
 רַאפ שזַא ריז טנַאלש עמ ,רעיש ךיז טסַײרעצ עמ זַא ,רעַײט יױזַא ,טסענ

 !דנַאל סָאד ןַײז לָאז טשטנעבעג !דנַאל סָאד ןַײז לָאז טשטנעבעג -- !ייז

 ןזָאל ןוא ערהעדנַא ספַא סנייא ןקוק עטנזח רעד טימ ןזח רעד ןוא
 סע .רעגנעל יוװ רעטיירב טרעוװ לדניזעג עשילַאקיזומ סָאד ןוא ,רערט ַא

 ןרעפטנע ןלָאז ייז ןעמעוו ,טשינ ןסייוו ייז ,ןטפול יד ןיא ייז טנָארט
 תלַאש ַא ?ןעד סָאװ ,םוטעמוא ןַײז ,םשה הצרי םִא ,ןלעוװ ייז ,רעירּפ

 -קערב, הַא םעד ַאב ,ןעמעקַא ַאב ןַײז ,םשה-הצר--םא ,ןלעו ייז !לסיב ַא

 שטנעמ ןייא ,"רעּפַאס, ףַא םענעי ַאב ,"רעניד, ףֵא םעד ַאב ,"טפעּפ
 ,לדניזעג ַאזַא רעבָא ,תמא זיא'ס ,ןסַײרעצ טשינ עקַאט ריז ןָאק ןייֵלַא
 סע !טכער ןַײז ,םשהזהצרי-םא טעװ סע ,השקשינ ,ַאכ-ַאכ ,ערה-ןיע ןייק
 !טכער ןַײז טעוו

 סע ןוא ,ענעצס עקיזַאד יד טכַארטַאב ןוא טייטש בלַאװש ?סינ
 ןוא םערָא יוװ ,רע יװ ױזַא ,סייוו ךָאנ רעוו .,ץרַאה סָאד םיא ךיז טיירפ
 -ַאב ךיז ןבָאװ םעצולּפ ?ןָאדנַאל ןיא ןעוועג זיא ?דניזעג סָאד טָא טנלע
 ןעד טָאה רע ?עשז סָאװ !טנַײרפ-עטונ ןוא ,טנַײרפ ?יפיוזַא ייז ַאב ןזיוו
 ױזַא לָאז רע ,טסגוװװעג ?ןַײז ױזַא טעוו סע זַא ,רעֶיורְפ טסנוועג טשינ
 .עקירעמָא סָאד ןיא ףיורעד .טסּוװעג טָאה רע יו ,סטוג סנעמעלַא ןבָאה
 טַײצ ןייק טָאה רע סָאװ ,רָאנ דָאש א !דנַאל סָאד ןַײז לָאז טשטנעבעג
 ןרַאפ ןעקנַאדּפָא ייז ,טַײל עכעלטנַײרפטסַאנ עקיזָאד יד וצ ןייג וצ טשינ
 רעטנענ ?סיב ַא ייז טימ ךיז עקַאט סגעוװנייא ןיא ןוא ןזח רעשזמָאל
 רעלַאד יקנעי ,עקשטירעמַא ןנעוו סעומש ַא ייז טימ ןכאמ ןוא ןענעקַאב
 ןיא ןעמונראפ זיא ּפָאק סבלַאװש ל?סינ !הריבע ןַא ...הנידמ סעסובמולָאק

 'יור ַא ,קַאלש .ַא סעּפע טימ ,סָאװ טימ סייוו ראי ץראווש רעד טונימ רעד

 ןַײז ףֵא ךָאנרעד ,רעטסעווש ןַײז ףַא ןלַאפעגפױרַא זיא סָאװ ,עדנָאטַאר עט

 ,םיא טשוק ןוא ,םיא טשוק ןוא --- ןָאקסעלַאפַאר ףַא טציא ןוא רעדורב

 ,קַאב רערעדנַא רעד ןיא ךָאנרעד ,קַאב ןייא ןיא רעירפ ,םיא טשוק ןוא
 -עדנַא רעד ןיא ,קַאב ןייא ןיא לָאמַא רעדיוו ןוא ,ןפיל יד ןיא ךָאנרעד
 !קע ןַא ןַא השעמ  ַא ,ןּפיל יד ןיא ךָאנרעד ,קַאב רער

 רע טייג ,ןגָארטרעביא טשינ רעמ ןיוש סָאד ןַאק בלַאװש ?סינ ,ןיינ
 ;ןַאקסעלַאפַאר ןופ קעװַא יז טמענ ,עדנַאטַאר רעטיור רעד וצ .וצ

 | ?היח יד זיא רעוו ---
 סָאװ ,ןעווענ היחמ ריז טָאה ןיילַא ָאקסעלַאּפַאר זַא ,סיוא טזַײװ סע

 טכערעצ ךיז טָאה רע .שינעקישנַא ןַא ןופ טזיילענסיוא םיא טָאה ןעפ
 טלעטש ןוא עלעטיה ןטשטיינקעצ ןטימ ראה ענעפרָאװעצ יד טכַאמענ
 :ערעדנַא סָאד רַאפ .סנייא רַאפ ייז
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 םַאדַאמ ...ַײרב עטנַאקַאב עטלַא ןַײמ .,,בלַאװש טנַײרּפ ןַײמ --- |

 | | ,קַאינרעשט

 ריא טימ טּפַאכעגסױהַא טשינ ַאקסעלַאפַאר ךיז טָאה ריש-ריש

 ."קַאזַאק עלעדנַײרב, ;ןעמָאנ ןתמא
 .יז ןעוועג זיא סָאד

 קיצנאווצ ןוא סקעז לטיפַאק

 רפוש לוקו תורצוצחב

 ענומַאק עשילַאקיזמ-שיטסיטרַא ענדנו-ענ רעזדנוא סָאװ ,טַײצ יד

 ױרעמַא ןייק ןעמוק וצ ןבילקענסיוא טָאה ",ּפמָאק טע בלַאװש ,רעמַאלק ,

 "ענג טלאװ ךיא ,טַײצ עטסייה עמַאס יד ,עטסעב עמַאס יד ןעוועג זיא ,עק

 -למוטרַאפ םענופ לַאטרַאװק ןשידיי םעניא טַײצטינש עתמא יד --- טגָאז

 "ןינ ןטסענזיברַאפ ןוא ןטיזיברַאפ ,ןטעװַאהרַאפ ,ןטמַאהערַאטרַאפ ,ןט

 ,קרָאי

 -וינֹוי ןיא ןבעל עשידִיי סָאד ןעוו ,שדוח םעד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ןכַאװ עקירעפעלש עגנַאל יד ךָאנ ןָא טבייה עקידעמַא ןופ סטסייטס דעט

 "וד רעשידִיי רעד ןעוו .ףַאלש םענופ ןכַאוװוצפיוא ןַאשיײקַאוו רעמוז ןופ

 .לָאמעֶלַא יוװ ,רעקרַאטש ןּפאלק וצ ןֵא טבייה טעטש עסיורג יד ןיא קפ

 יד ןעו ,לָאמעלַא יו ,ךעלשידִיי רעמ ךָאנ טרעוו סַאג עשידִיי יד ןעוו

 טצעזעצ טשינ ריש ןרעו רעטעלב עשידיי יד ןופ סרעבענסיױרַא

 "רעמ ןענַײז סָאד .סעמַאלקער עקידארומ ןוא ןסנַאנַא עקידנעַײרש יד ןופ

 ,םינזח ןגעוו ןדייר סָאװ ,ןַײרַא לוש ןיא ךַײא ןפור סָאװ ,ןסנָאנַא ,לייטנטס

 ילעזַא ךָאנ ןוא ןטראק-הבוט-חנשל ,םינורתא ,םיבלול ,תורפוש ,םינינמ

 סָאד -- טרָאװ ןייא טימ .טָאג וצ ךַײש ןענַײז סָאװ ,ןכַאז עקילייה עכ

 -ַאב יז ןַאק עמ סָאװ ,טַײצ ַא ,חנשה-שאר ברע ,טַײצ-בוט-םוי ןעוועג זיא

 .רפוש לוקו תורצוצחב :;רעטרעװ ַײרד טימ ןעלטיט

 ןופ ,ַאֹד ךיוא יױזַא ,טלעו רעטלַא רעד ןיא ןדנוא אב יו טקנוּפ

 -רעביא יד ,נעט עקיזָאד יד ןענַײז ,טלעוו רעַײנ רעד ןיא ,םי טַײז רעד

 םוצ רעמוז םענופ ,רָאי םעַײנ םוצ רָאי ןשידִיי ןטלַא םענופ טַײצ-סגנַאג

 "םיוא ןופ ,טצונענּפָא ןוא טלַא סָאװ ץלא ןרידיווקיל ןופ טַײצ ַא ,רעטניוו

 ךשטנעמ ןטַײברעביא ןֹופ .טקלעװענּפָא ןוא ןבירעגּפָא סָאװ ץלא ןצופ
 -ַאב ןֹופ גרַאװכוש ןוא םישובלמ ןעוועצינרעביא ןופ ,טפַאשרעניד ןוא

 .,ךיו ןבַײלקרעביא ןוא ךיִז ןעוצרעביא ןופ ,םירדח ןוא םידמלמ ןלעטש



 םיכ ילנעהד שמש 20 שם ב 7 24

 -עדנַא רעד ןיא הריד ןייא ןופ "ןעפומ , ,טרָאד סע טפור עמ יו ;רעדָאמ
 : ,טלעוו ןייא םוטעמוא זיא טלעוו יד --- טרָאוװו ןייא טימ ,רער
 .געט עקוזָאד יד ןטרָאד ןפורעגנַא ןרעוו "ןאזעס,. :-

 עסיז עביל עמַאס סָאד ,טרָאװ רעַײט ַא ,טרָאװ טוג ַא זיא ?ןָאזעס,
 רַאפ ;ךַײלג ןקיצנייא ןדעי רַאפ טעברַא ןופ דנַאל ןקיזָאד םעד ןיא טרָאוו
 סאו םעד רַאפ .טנעה טכוז סָאװ ,םעד רַאפ יו ,טנעה טינ סָאװ ,םעד
 זיא "?קינ, ַא סָאװ ,םעד רַאפ ,ןציווש טכַאמ סָאװ ,םעד רַאפ יו ,טציווש
 סָאװ ,םעד רַאפ ,רזממ ַא זיא רַאלַָאד ַא סָאו ,םעד רַאפ יװ ,עכטמ ַא
 ,םעד ראפ .ןגינעגרַאפ טכוז סָאװ ,םעד רַאפ יװ ,טיורב ?קיטש ַא טכוז

 ןפַא ,ךיוה ץנַאנ ןביוא ץעגרע רעדניק ןֹוא בַײװ ַא טימ טכַאמש סָאװ |
 ,טכיל ןֵא ןוא טפול ןָא ,"טנעמסייב , ןיא ,ןטנוא רעדָא ,"רָאלפ-ּפאט,
 -ַאד ףֵא רעמוז ןצנַאג םעד טכַארברַאפ טָאה סָאװ ,םעד םעד רַאפ יו
 נעט עצנַאנ טליּפשעג ,"סליקסטעק, יד ןיא -- סָאד טסייה טרָאד ,סעשט ;
 טעמב זיא סָאװ ;?לקַאניּפ , ןיא רעדַא ,"רעקוָאּפ, ןיא טכענ עצנַאנ טימי
 רַאנ רעדָא ,"עקלעקוטס, רעזדנוא טימ "עקָא, רעזדנוא יוװ קידלכש ױזַא -
 ,"טריולפ , ייז ַאב ,,טרילפ, ןדנוא ַאב סע טפור עמ סָאװ ,ליּפש .ַאזַא-
 ןטיבעג רעדָא ,הקיתשב בַײװ סמענעי ןדיײרּפָא ןֹופ טײטשַאב סָאװ ןואי

 רקפה ,סקידתופתוש ןוא סנַײד סנַײמ ,היסהרפב רעבַײוו יד טימ דיז
 ...עקשירטעּפ :

 ןופ ,גנוַײנַאב ןופ טַײצ יד ,טַײצ-סגנַאגרעביאו יד ךיוא זיא "ןָאזעפ,
 ןְׁשיִדְָיי םענופ ךיוא ןוא ?לכ2ב רעטַאעט ןופ גנובעלפיוא ןוא גנושירפּפָא
 -י םעניא ץַאלּפ ןדובכב ַא עסערּפ רעד ךָאנ טמענרַאפ סָאװ .,רעטַאעט}

 ,יזיב טלָאמעד טרעוו "ססערּפ , עשידִיי .יד ,קרָאידוינ ןופ לַאטרַאװק -ןשיד -
 | ,ןָאט וצ סָאװ טלָאמעד .ןבָאה ןעגוטַײצ עשיִרִיי יד:

 -יינ, :ןעמָאנ ןטימ ןעלקיטרַא עקידנפיולַײברַאפ דיז .ןזַײוװַאב םדוק
 -ולפ ,לייטנטסרעמ .,ןענַײז סָאד ."טלעוװ-רעטַאעט רעשידִוי רעד .ןופ- סע
 יד ןופ סנגיפ עקידלושמוא ,תועידי עטּפַאכעגרעטנוא | ,ןטכידֿבַאנ -עקידנע;'
 -עג טשינ ,ןגיוטשעג טשינ סָאװ ,סעקטָאילּפ עטכַארטעגסיױא ןוא ןסילוקס
 ךָאוו עטסכענ טמוק רעשזדענעמ-רעטאעט רעד ןוא רעד זַא ;?שמל .,ןגיולפ-

 זַא ,ערעּפָא רעזירַאּפ רעד ןופ סנירעגניז עטסערג יד טימ "ּפָארוי, ןופ
 -ַאעט סמענעי ןוא סמענעי .ןעגנודענסיוא טָאה רעשזדענעמ רעד ;ןוא; רעְֶע

 וצ ןפומרעבירַא טכַאמעג טָאה רעשזדענעמ - רענעי ןוא רענעי זַא .,רַעטיי
 יד-ןוא יד זַא ,"רַאטס, םענעי  ןוא -.םענעי'- ,סע טסיַײה :טדערענּפָא ייד
 וצ רעבירַא טייג ןוא עניב- עשידִיי .יד .טזָאלרַאפ . ענַאדַאמירּפ- עטמיִדַאב;-
 טָאה סָאװ ,רָאטיױא דעטמירַאב רענעי .ןוא: רענעי :זַא: .רענַאקידעמַא-רעד;;
 -ַאמַארד-שיטסילַאער-שילַאקיזומ .ענַײז טימ ךעלברעטשמוא .טכַאמעג ; ישי

 :שילַאקיזומ-שיטסילַאער ַײרדי ןאזעס- םוצ ןבירשעגנַא טאַה:ץסרֶעוו; .עשיט-;
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 ,ץֵלַא ןפָארטענרעביא ןבָאה סָאוװ ,סעסעיּפ עשיטַאמַארדָאלעמ-שיטָאורטַאּפ ;
 פציק ַא ןבעגעג טרעוו ַײברעד ,דנַאל םעד ןיא ןעזעג ןעוו טָאה ןעמ סָאװו!

 רעד ןוא רעד ?קעב ןיא פינק ַא ,."רַאטס, םעד ןוא םעד ןַײרַא טַײז; ןיִא;

 רעשזדענעמ-רעטַאעט םעד ןוא םעד ןּפיל יד רעביא רימש ַא ,ענַאדַאמירּפ;

 ןענַײז סָאד --- טרָאוװ ןייא טימ ,רָאטיױוא םענעי ןוא םענעי לכיימש ַא ןוא

 ןביולרעד "ססערּפ, יד סָאװ ,ןעַײרעפּפַאלּפ רָאנ יוװ רעמ טשינ לַײװרעד

 ,ןייגרעטנוא םַאב טשרע טלַאה רעמוז רעד תעב ,זָאזעפ ברע דיז

 -רעטאעט רעד תעב ,עסערּפ רעד טימ סיוא סע טעז שרעדנַא ץנַאג .
 ,טלָאמעד ,גנַאנ ןלופ ןיא ןיוש טלַאה ןוא ןטָארטעגנַײרַא ןיוש זיא ןָאזעס

 ַא ןגיוא יד ןיא קסַאילב ַא ךַײא טוט ,טַאלב שידִיי ַא ףיוא טנפע ריא זַא
 -רַאּפ ןוא ךעלּפעק עקידארומ טימ ןעלקיטרַא עקידנעַײרש ןופ ייר עצנַאג
 סע טסייה טרָאד ,ןטַײז עצנַאנ ךַײא רַאפ ןרירעמעש סע .ןעמענ ענעדייש
 יַאלנ ענייש ,תויתוא-הנבל-שודיק טימ ּפָארַא זיב ןביוא ןופ ,"סעשזדייּפ,

 ןוא ?מיוב יוװ דיז ןסיג סָאװ ,ןזַארפ עקידנעגנילק עכיוה ,רעטרעוו עט

 -רַאפ ןשלמיה ןנעוו דַײא וצ ןדייר ןוא ,רעסַאוװ ַא יו ,גנירג ךיז ןענעייל

 ,ןגעװטרעַײא ןופ טיירגעגנַא טָאה רעשזדענעמ רעד ןוא רעד סָאװ - ,ןגינעג -

 -ַאעט םענעי ןיא ןבָאה טעוװ ריא סָאװ ,סונעגןדע-ןג ןתמא ןַא ןופ ןוא !

 שחירב יוזא ןענַײז ןעלקיטרַא עקידלמיוב טָאלג ענייש עקיזָאד יד ,רֶעמ
 רעוװאנ רעטושּפ רעד ןזַא ,טאטשענסיוא שירזממ יױזַא ,טלעטשעגפיונוצ

 ַא סָאד ןיא יצ ,טשינ סייוו רע ,ןגיוא ןוא ליומ ףיוא טנפע רענעייל

 -ער םענופ ,"?עירָאטידע, ןַא טרָאד סע טפור עמ יוװ ,רעדָא ,לקיטרַאטַײל

 גנַאזעגביול א ,היוללח א ,קיטירק טימ ַאזַא סָאד זיא יצ ?ןיילַא רָאטקַאד

 רעד ןיא לָאמנייק ?טנעזנעצער-רעטַאעט ןטקיצטנַא םענעדירפוצ םענופ

 הלילח ןיא סָאד זַא ,חבשחמ ַא פאק ןיא ןלַאפנַײא טשינ םיא טעװ טלעוו
 רַאפ ,"טנעמזייטרעוודַאא סע טסייה טרָאד ,סנַאנַא רעטלָאצַאב טוג  ַא)
 ןָאק רעשזדענעמ-רעטַאעט רעד סָאװ ,"שזדייּפ, רענעגנודענּפָא ןַא ,טלעג |
 ןַײז ןגעוו טרָאד טּפַאלק רע ןוא ,טסולג ץרַאה ןַײז סָאװ ,ןבַײרשנָא טרָאד !

 .רפוש לוקו תורצוצחב טרעטיימורט ןוא טפַײפ ןוא טננילק ,רעטַאעט

 ריא סָאװ ,סעכלעזַא סָאװטע ,סענעבָאהרע סָאװטע ןעז ריא טליווע
 גנוטַײצ ַא ןיא רענייא ךיז טסינעצ -- ?ןעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ .טָאה !
 ץדנוטש א שטָאכ ןעננערברַאפ ריא טליוו --- :יײװַאלַאס .ַא יז טגניז ןוא }

 -למיה .ַא טסייה סָאװ ,ןסיוו ריא טליוו ?זידַארַאּפ ןיא ,עקִיור ַא ,עטוג ַא
 טליוו -גנַאזעג ןשידוי-טכע ןופ לוקרעדיו םעד ןרעה ריא טקיוו ?םונעג }
 ענעמַאהבעג, יד ןיא יװ ,ןרעדט עשידני-טכע טימ ןענייוַו ךעלרעמַאו ריא !
 םענייד ןוא רָאמוה ןכעלריטַאנ ןֹופ ןכַאל ךעלצרעה ריא טליוו ?"רעצרעַה !
 .גיוא.ףעַײא ןקיטעז דיא: טליוו "?סעקינטַײרלא, יד ןיא יוז :ץיוו ןשיִדְוו
 זוא-:ןענַאיצַארָאקעד  עשיטָאודטַאּפ ןוא סירענוס :עכַײד -ענרעדָאמ טימ-!
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 ערַאברעדנּוװ ןעז ריא טליוו .?"דִוי עלעטניּפ, ןיא יוװ , גנוטַאטשסיױא
 ןוא טנווַא ןדעי ןעז טמוס --- ?ןזעוועג ַאד סלַאמינ רָאנ .יוװ ,סנירעצנעט |

 ןוא עטסנעש יד -- ?סנקעטש ריפ, יד בוט-םוי ןצנַאנ םעד עניטַאמ
 -ערעּפָא עשיטָאירטַאּפ-שיטַאמַארדָאלעמ עשימָאקײגַארט עשידִיי עטסכַײר
 ."עניב רעשידִיי ַא ףַא ןרָאװעג ןעזעג לָאמַא ןזיא סָאװ ,עט

+ + ++ + + + + 
+ + + + + + 

 בוט-םוי ןזיד ףַא ערעטַאעט עשידִוי עֶלַא ןיא ןסעיּפ עלַא ןשיווצ,
 ,ןסעיּפ ערעדנַא עלַא זַא ,טכיל ןלעה ַאזַא טימ "הרונמ, יד סורַא םנַײש
 -צנעג ןעייג ןוא טלקנוטרַאפ ןרעוו ,ןרָאװעג טריפעגפיוא ןעוו ןענַײז סָאװ

 רעשזדענעמ רעטייווצ ַא ןדישַאב ץנַאנ טגניז ױזַא --- .?ןריולרַאפ ךעל -
 -עטלעז טימ רעטַײװ רע טגָאז --- ,"הרונמ , יד, ,רעטַאעט ןטייווצ ַא ןופ
 עמ ,סעקילרַאק ןשיוצ זיר ַא יוו ,ייז ןשיוװצ טייטש --- ,במָאלּפַא םענ
 "תונמלא ,, ענעזָאלרַאפ ןופ ןרערט .דנַאל ןזיד ןיא ןרערט ןעזעג ןיוש טָאה
 רעדניק ענעריולראפרַאפ ןופ ןרערט ."תומותי, עכעלקילנמוא ןופ ןוא
 ןעזעג ןיוש טָאה עמ .עניב רעד ףֵא ךעלהפוע עטכַארבענמוא ןופ ןוא

 ןיא ןעיורפ עטעדנעשעג ןוא רעטכעט עשידִיי עטקילנמואראפ ןופ טולב
 ןמַא ןרעטכעלעג טרעהעג ןיוש טָאה עמ .,ןעמָארנַאּפ עשילַאיטסעב יד
 ןכעלצרַאה ןופ ןרעטכעלענ עכעלריטַאנ ,ערעטַאעט ערעזדנוא ןופ שזדייטס
 -עמ עסיז ןוא עננעזעג טרעהעג ןיוש טָאה עמ .,ץיוו ןשידִיי ןוא רָאמוה

 יד ןופ ץנעט ןעזעג ןיוש טָאה עמ .סענָאדַאמירּפ עטמירַאב ןופ ןעידָאל
 -ַאהרע-דנשאררעביא סָאװטע ַאז -- טלעוו רעד ןופ סנירעצנעט עטסנעש

 ןוא טרעהעג ינ קרָאי-רינ ןיא ךָאנ ןעמ טָאה סעקילייה-למיה ןוא סנעֿב |

 ."!ןעזעג ינ

 ַא יו ךיז טניילעצ רעטַאעט ןטירד ַא ןופ רעשזדענעמ רעטירד ַא

 :השעמ א טָאלנ ךיז טלייצרעד ןוא "רעּפייּפ, ןַײז ןיא סָאבעלַאב-טָאטש

 ןיא ןשייקַאו ןַײז טכארברַאפ דנצנעלג רעמוז ןזיד טָאה רע ױזַא יוװ

 ךיז ,סרעטַאעט עלַא טכוזַאב ,טעטש עסיורג עֶלַא ןרָאפענסיוא -,"ּפָארוי,

 ךעלסיב וצ םוטעמוא ןופ טשַאנעג ןיב ַא יו ,טרעהענוצ ןוא טקוקעגוצ
 -םיונוצ לָאז רע ,עעדיא רעד ףֵא טכַארבעג םיא טָאה סָאד ןוא ,קינַאה

 סָאװ ,עסעיּפ-בוט-םוי אזַא םוקילבוּפ ןשידִוי רעקרָאי-ינ ןראפ ןלעטש -

 ענעזעוועג ַאד ינ ךָאנ טימ רערעהוצ םעד ןרעביוצַאב טַײצ ןכַײלנ וצ לָאז |

 ץלַאטש ןשידִיי-טכע טימ ץרַאה סָאד ןליפנַא ןוא ןעמיטסָאק עלַאנַאיצַאנ

 עטסכעלרעה עטסנַײפ יד ןלעטשרָאטפ טעוװ סָאװ עסעיּפ ַא ,םזיטָאירטַאּפ ןוא -

 "נַאב עטסנרעדַאמ יד טימ םוטנדִיי םענעגנַאנרַאפ ןטלַא םענופ ןּפיט עשידוז

 ןטלַאהטנַא לָאז סָאװ ,עסעיּפ ַא .טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ םענופ .ןטיד

 -ַאּפ ןוא ןעידָאלעמ-לַאנַאיצַאנ עשידִיי עטסכעה ,ןוויטָאמ עשילביב-טכע
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 סָאד ,.טעלַאב רעזירַאּפ ןופ ץנעט עטסַײנ עמַאס יד טימ רעדיל עשיטָאירט

 --= גרוטַאמַארד-רעשזדענעמ רעקיזָאד רעד טבַײרש --- ןלעטשפיונוצ ץלַא
 רעליפ ךָאנ זיא רע זא ןוא ,טלענ נונענ ןוא ימ נונעג טסָאקעג םיא טָאה

 ןטכָאק עסיורג ערעייהעגמוא טימ טעברַא רעכעלדימרעדמוא ןוא ימ
 רעד ןיא ןעוועג טלָאמעד טשרע רע זיא ,עסעיּפ רעד טימ ןרָאװעג קיטרַאפ

 םעד טָאהעג טשינ טָאה רע ,ןעמָאנ ןרעביא -- טייחנגעלרַאפ רעטסערג

 -ומ ַא ןיא עטסרעווש עמַאס סָאד זַא ,רָאפ ךַײא טלעטש ,ןעמָאנ ןדנסַאּפ

 עשיטַאמַארד יד טשינ ,קיזומ יד טשינ זיא קרעוו ןשיטַאמַארד-שילַאקיז

 ,גנוטַאטשסיױוא יד טשינ ןוא רעדליב יד טשינ ,ןּפיט יד טשינ ,גנולדנאה
 לָאז סָאװ ,ןעמָאנ ַא ןבָאה ףרַאד עמארד עשילאקיזומ א ,ןעמַאנ רעד רָאנ

 יו ןעגניז לָאז סָאװ ,?דיפ ַא יװ ןליּפש לָאז סָאװ ,קָאלנ א יװ ןעגנילס

 -כיר רעד זַא ,ןענופעג טָאה רע -- טָאג ןעקנַאד -- ןוא ,ענַאדַאמירּפ א

 -ַאנ ןוא העשיטַאמַארד-שילַאקיזװמ רעקיזיר ַאזַא ןופ ןעמָאנ רעטסקיט

 ,ערעדנַא ןייק טשינ ןַײז ףרַאד עידעמאק-ייגַארט רעשיטָאירטַאּפ-ַאנַאיצ

 ."השמ, רַאנ

 קיצנאווצ ןוא ןביז לטיּפַאק

 * הש מ ,

 -רעטַאעט רעשידַיי רעד ןיא רעלוּפָאּפ רעייז זיא "השמ,, ןעמַאנ רעד |
 .עקירעמַא ןיא טלעוו

 עצנַאג סָאד טעמכ ןפורעגנַא טראד טרעװ ךעלסיפנזנעג ןיא "השמ,
 ,םוקילבוּפ-רעטַאעט עשידִיי

 ןוא טײקטסָארּפ ,טעטיווְ;ַאנ ןופ לָאבמיס ַא ןיא סָאד -- ?.השמ,
 ,טיױקבָארג

 ךיז ףרַאד עמ סָאװ ,םיקו-יח ןטושּפ ַא ןופ ּפיט ַא זיא סָאד "השמ,
 .יו-טש ןוא ייחה ןעַײק ןבעג םיא נעמ עמ ,ןעינָאמערעצ טשינ םיא טימ

 .ןגָארטרַאפ גנידצלַא ןָאק סָאװ ,ןנָאמ ןטונ ַא טָאה "השמ, ,השקשינ
 רעסַאפרַאפ רעד זַא --- רעכיז יוװ טונ יױזַא זיא סָאד ןוא ,טנכער עמ

 -עפורעג ױזַא רעד ,ןַײז ?חומ רימ רע זָאל ,ןַײז לָאז "השמ ,, טרָאװ םענופ

 .ןעדַאפדלַאג רעקילעזטַאג רעד ,רעטַאעט ןשידִיי םעה ןופ רעטָאּפ רענ
 טרָאװ סָאד לַײװ ,רַאפרעד -- ?ןַײז ?חומ רימ רע זָאל, :נָאז ךיא

 סע ךיז טזָאל ןקורד סָאװ ,טרָאװ ַא ךַאנ טימ טיילנַאב טרעוו "השמ,
 ךיז טרינעשז טעָאּפ רעשינַאקירעמַא-שידִיי רעטסערג רעד סָאװ ןוא טשינ

 ....תחדס , טרָאװ ןטימ סע ןעמארנ וצ טשינ
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 טּרָאװ ןטימ; ןענַײז; סָאװ .,עכלעזא .טרָאד ןעֶנופעֶג דיִז ןבאה-סע- ,תמָא

 ןוא םעצולּפ טָאה .ןוא .ןפורעגּפָא .רָאנָאז ךיז טָאה רענייא .{דירֿפוצ- טשינ

 רעד ןיא טסעטָארּפ ןקידרעַײּפ ַא טימ ןטַארטעגסױרַא גָאט םענייש ַא
 ןזפ גנוכעוושרַאפ ןוא גנורעטסעל-ַאטעג רעקידמשוגמ ַאְזַא ןנעק "ססערּפ,

 טָאה סע .,ןגָאמרַאפ רימ ןכלעוו ,ןעמָאנ ןשירָאטסיה ןטסקילייה עמַאס םעד

 ,טנעיילעגכרוד ןעמ טָאה טסעטָארּפ םעד .ןפלָאהעג טשינ ךיוא סָאד רעבָא

 דע ןבילבראפ זןיא "השמ, ןעמָאנ רעד ןוא ,ַײברעד טכַאלעגנָא טונ דיז

 -רעבירַא ךיז טָאה רע ,הנידמ סעסונבמולָאק ןיא ,טרָאד רָאנ טשינ םויח

 טימ םענייאניא ,םייה רעטלַא רעד ןיא ,זדנוא וצ רעהַא ךיוא טלקַײקעג

 עֶשידְני ערעזדנוא ןופ רעצעמע ןעוו זַא ױזַא ,טרָאװ-סננוטיײלגַאב .ןַײז
 יי -...םיינ רעטַײװ סָאװ ןיוש ןעמ טספייוו ,"השמ, ןגָאז ןרָאיטקַא

 =בוט- בוידֿלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רעסַאפרַאפ רעד --- טרָאוװ .ןייא טימ

 ןטימ טָאה עסעיּפ רעשיטָאירטַאּפ ןֹוא רעשיטאמארד-שילאקיזומ רעקיד
 -ַאמירּפ רעד רַאפ .ןפַארטעג רעסעב ךָאנ ןוא טליצעג טונ "השמ , ןעמַאנ
 יד םעד טימ ךיז טקע סָאוװ ,דיל שיטָאירטַאּפ ַא טרָאד ךיז טניפעג ענַאד

 -היחמ ַאזַא טימ ,סיז-קידווענה ױזַא דיל סָאד טגנניז ענַאדַאמירּפ יד ,טלעוו

 טפור ןוא רבא ןדעי ןיא טושּפ ךיז טיינעצ סע זַא ,עידָאלעמ רעסיז-קיד

 ןופ רַאנ טשינ ןעננוזעג טרעוו דיל סָאד ,זױלּפַא ןטסערג םעד סױרַא

 ןטימ ןטסיטרַא עלַא טימ רעטַאעט עצנַאנ סָאד ,ןייֵלַא ענַאדַאמירּפ רעד

 ,טימ ריא ןפלעה םוקילבוּפ ןטרעהעג ןטימ רָאכ

 :ױזַא יוװ טָא סָאד טרעוו ןעננוזעג ןוא ,7ךיל סָאד טסייה "השמ

 ןוא ,הבקנ ענייש-דליב ַא אקווד ,ענַאדַאמירּפ יד טניישרעד סע

 -נֵא רעייז א ןיא ךיז טסינעצ ןוא ,םרָאפינוא רעקסרעציפָא ןיא אקווד

 | :עמיטש ענַארּפָאס-ָאצעמ רעמענעג

 ?ןהשמ ןַײמ ןעזעג טשינ ריא טָאה יצ, |

 | ?השמ ?השמ ?השמ
 !עסיורג ןכַאז ףיוא טוט רע

 !עסיורג !עסיורג !עסיורג
 !השמ ,רעדניק עשירָיי ,דלַאװעג

 | "?ןהשמ ןעזעג טשיני ריא טָאה יצ !

 -ופבוּפ ןטרעעג םוצ ענַאדַאמירּפ רעד ןֹופ ןגיוא ןפרָאוװעג ןרעו ַאד

 .עירעלַאג רעד ףַא ,סעסקאב יד ןיא .,רעטרַאּפ ןיא --- ןטַײז עֶּפַא א םוק

 יד ןופ ,רעטרַאּפ ןופ ,םוקי ילבוּפ ןטרעעג ןופ לוק ַא פא ךיז טפור
 ביג : : :עיַרעלַאג .רעד .ןופ רעדאי .םעסקֶאב

 | !השמ סייה דיא --

 :ןח םענעטלעז טימ ענָאדַאמירּפ יד םיא טרעטפנע
 ,"!השמ ןַײמ טשינ טסיב !ןיינ;



43 3) 

 09 | ר עט ש עד נ עשו דג ַא 9 ב

 גופ- עַד םעסְסַאָב לי ןופ ,רֶעטרַאּפ! ןופ רעצעמע דַאנ ּפא ךיז טפוו = }

 2: | / :עירעלאג רעד

 יי | : .השמ םייח ףיאפ -- = 3

 18 ןטרעעג ןטימ רָאכ רעד ןוא ,ענָאדַאמירּפ יד טקידנע טלָאמעד 1:

 םשב6 ראד :רעטנוא ריא טפלעה םוקילב

 -- טרָאד השמ ןוא ָאד חשמ,

 | ."טרא ןדעי ףַא זיא השמ

 -נֵא "השמ , דיִּל סָאד זיא ןעגנולעטשרָאפ ַײרדײיװצ עטשרע יד ךָאנ

 טקי-טסיד .ןטנַײנ םעד רעביא ןרָאװעג ןגָארטעצ ןוא ןראועג ןעמונעג

 ןעשטיק ןיא ,סַאג ןיא ןוא בוטש ןיא ןרָאװעג ןעננוזעג ןוא קרָאי-וינ ןופ

 יד ןיא ןוא סרָאטס יד ןיא ,ןענַארָאטסער עשידיז עֶלַא ןיא ,ּפָאש ןיא ןוא

 "השמ, ,"השמ, ראנ ןעגניז טרעהעג ןעמ טָאה םוטעמוא --- סירָאטקעּפ

 ,ןטרַאװרעד טנַאקעג טשינ ןעמ טָאה סעססופ ןרעסעדנ ןייק ."השמ , ןוא

 ,עסעיּפ רעשיטָאירטַאּפשיטַאמַארד:שילַאקיזומ-?ַאנַאיצַאנ ַא ןופ םערָאװ

 -סעב רעד סָאד זיא ,םוקילבוּפ ןטרעעג םַאב ?דו9 א רעניא טכבַײלב סע זַא

 -הצרי-םא ,טעװ יז זַא ,עסעיּפ רעצנַאג רעד רַאפ גלאפרעד ןופ ןמיס רעט

 ןיוש טָאה רעטַאעט םענעי ןופ רעשזדענעמ רעד .ןַײז םימי דירַאמ ,םֵׁשֲה

 ןופ ןרעװ ןעמונעגּפָארַא טשינ טעװ "השמ , ןַײז זַא ,רעכיז ןַײז טנַאקעג

 ןעגניז ןרעװ סאמנ טשינ טעוו "ןהשמ, יוװ ,גנַאפ ױזַא רַאוטרעּפעד

 ,טסולנ ץרַאה רעייז לפיוו ,ןריקיטירק סרעקיטירק יד ךיז ןזאֿפ ,.."השמ.;.

 ןפורנַא ייז ,סעסעיּפ-בוט-םוי יד רעביא ןעלציוו ךיז ןטסינַאטעילעט ןזָאל

 יודָנו יד ןופ סרעשזדענעמ יד ."ךָאו עשירַאנ יד , ןעמאנ ןכעלדנעש ןטימ

 .ןוא ביל טָאה "השמ, סָאװ ,רעסעב ןסייוו ייז זַא ,ןגָאז סרעטַאעט עש

 וםעד ןיא טייג םע ,ייז ןגָאז ,ביוא ןוא .ןבעג "ןחשמ, ףרַאד עמ סָאװ

 סָאד יצ ,םוקילבוּפ ןטרעעג ןופ קַאמשעג םעד ןטסרעממא טברַאדרַאפ רעוו

 ןגאז ,ןַאט רעטעלב ַא טשרַאקא ןעמ זָאל -- "ססערּפ, יד יצ ,רעטַאעט

 י"דנוש ַא רַאפ סָאוװ ,ןעז ןוא עקירעמַא ןופ ןענונטַײצ עשידִיי יד ,ייז

 .עטייה ַא קעװַא טייג סע ןוא ,.."ןהשמ,, דובכל טרָאד ןקורד ייז ןענַאמַאר

 ףמַאק רעקיטולב ַא ךיז םדיפרַאפ סע ןוא ,רעטעלב יד ףָא קימעלַאּפ

 רעטסערג רעד ןיא ןטכאמ עסיורג ייווצ יד ןופ טרעייטשרָאפ יד ןשיווצ

 ןְשיווצ ןוא ?ססערּפ, רעשידִוי רעד ןשיווצ ,טלעוו רעד ןופ חליחק רעשידִיי
 .,,סָאד טנעייל "השמ,, ןוא ."ןהשמ, בילוצ ץּלַא ןוא --- רעטַאעט ןשידוי

 :,קידנסיוו טינ ךיז ןכַאמ ןוא רעטעלב יד ףַא םיא ןגעוו טבַײרש עמ סָאװ

 4, ףלעס רוי ּפלעה,, ןופ ןוא "?ּפָאירראה, ןופ דנַאל םעניא טַײצ .רע טָאה וו

 :ָאקיפ טימ ,ןטייקְשירַאנ עכלעזַא טימ ךיז ןעמענרַאפ ןוא ןלעטשּפָא ךיז

 "יברַאפ  ,עטלמוטרַאפ ןוא עטמַארערַאטרַאפ ,עטעװַאהרַאפ סָאד .?עיפָאז

 טרעטַאמעגסיוא ןוא טעװערָאהעגסױא ,םוקילבוּפ עטסענזיברַאפ ןוא עטיז
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 רעד הַא קעװַא ךיז טזָאל ,טכַאנרערפיוא םעד טבעלרעד םיוק ,גָאט םענופ
 יד ןַא טליפ עמ ןוא ,סטעקיט טימ ךיז טגיָאזרַאפ עמ ןוא סָאג רעשידני |

 עסיז סָאד טגנילש עמ ןֹוא ,סעסקַאב יד טימ רעטרַאּפ ןטימ עירעלַאג
 טגניז ענַאדַאמירּפ עטמירַאב יד סָאוװ ,"השמ, דיל עקידוװענח-שיטַאירטַאּפ
 :םוקילבוּפ ןיא ןגיוא יד טימ טכוז ןוא ןח ליפיוזַא טימ

 !השמ ,רעדניק עשידִיי ,דלַאװעג,
 "?השמ זיא גווװ ,רימ טגָאז

 :טימ יא טפלעה םוקילבוּפ עטרעוו סָאד ןוא

 -- טרָאד הׂשמ ןוא ַאד השמ,

 ."טרָא ןדעי ףַא ריא טפערט ןהשמ

 קיצנאווצ ןוא טכַא לטיּפַאק

 ךיז טלקערב ענומָאק יד

 עשירַאנ יד, .ךיז ןקידנע םַאב ןטלַאהעג ןיוש טָאה בוט-בוי רעד
 ןיוש טָאה סעסעיּפ-בוט-םוי עטרעּפמולענמוא עדליוו עריא טימ "דָאװ
 ןיוש ןבָאה קראי-וינ ןופ סרעטַאעט עשידַיי יד ,ןייגרעטנוא םַאב ןטלַאהעג
 -ורארעטיל רעטיול ןופ רַאוטרעּפער ןטסגרע םוצ ךיז ןעמענ ַאב ןטלַאהעג
 שזדייּפ רעטייווצ רעד ףֵא טירטס ןיא ןשיפַא עסיורג יד ףַא ,סעסעיּפ עש
 ןופ ןעמענ עטנַאקַאב טוג יד ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ןעגנוטַײצ עשידִיי יד ןופ
 טסעומשעג טָאה "ססערּפ, יד ,טלעװ-רעטַאעט רעשינַאקירעמַא-שידִיי רעד
 -ןענַײז סָאװ ,ןכַאז עטלא ןופ ןעמענ עַײנ ןפורעגנָא ,סעמַארד עַײנ ןופ
 -ענרעביא קיצנוק ,טלעוו רעטלַא רעד ןופ םי ןרעביא ןרָאװעג ןגָארטרַאֿפ
 -ורעמַא ןפַא טעברַאענרעביא שהירב ןוא טַײז רעקניל רעד ףֵא טעוועצינ
 תוכמ לָאז עמ ןזַא ,ױזַא טשידִייעגסיוא ןוא טסקיפענוצ ,רענייטש ןשינַאק

 ןעוועג ןיא'ס --- טרָאװ ןייא טימ .טמַאטש סָאד ןענַאװ ןופ ,ןענעקרעד
 ,"טינר-ללא;

 ,סיילּפ עַײנ עקיזָאד יד ןופ טדערעג סרעקיטירק יד ןבָאה טפנרע ץנַאג
 יד טימ ןרָאטױא יד טקנששַאב ןוא סעשזדייּפ עצנַאו ייז טעמדיוועג

 םעד .,ןַאמרעדוז ןפורעננָא ןבָאה םענייא ,ןעמענ עקידנצנעלג עטסנעש

 ןעמָאנ ןטימ טשטנעבעג ןעמ טָאה ןטירד םעד .,ןַאמטּפיוה -- ןרעדנַא
 - "ידי רעד -- ריּפ ס קעש ןעמָאנ ןטימ טניורקעג ןטרעפ םעד .ןעסביא

 ...!ןריּפסקעש ןופ רעסערג רָאנ ,ריּפסקעש רעש

 -רַאפנַײא ןענַײז ןטנעזנעצער עלַא טשינ זַא ,רעלדנעטשרַאפטסבלעז

 ךיז טריפ סע יוז .ךדַײלג ןעוועג ןענַײז סעיזנעצער עלַא טשינ ןוא ןענַאטש
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 סָאד ,טלייטעצ ףרַאש .טלייטעצ ןעגנוניימ יד דיז זבַאה ,םינומדק ןופ טרָאד

 גָאט ןיא טבױלעגּפָא גנוטַײצ ןייא ןיא טָאה רעקיטירק ןייא .סָאװ ,קיטש

 רעד טָאה ,טרעטעגרַאפ רָאטיױא םעד ןוא ,?מיה ןזיב ןביוהעגפיוא ,ןַײרַא

 "עגרעטנֹורַא תונמחרבמוא גנוטַײצ רעטייווצ ַא ןיא רעקיטירק רערעדנַא

 -ַאב ,שַא טכַאמעג רָאטױא םענופ ,סיפ יד טימ ןטָארטעג עסעיּפ יד ,ןסיר

 ,עקירעמַא טקעדטנַא טָאה םובמולַאק טניז זַא ,םיתפומו תותוא טימ ןזיוו

 --- םרָאװ ןייא טימ ,ןרָאװעג ןפַאשַאב טשינ דנושבש דנוש ַאזַא רָאג יא

 ץלַא ךָאנ טָאה "השמ, ןוא ,ץנַאלג ןטכער ןיא ןעזועג זיא ?ןָאזעס ,, רעד

 ,רעטַאעט םענעי ןופ רעשזדענעמ רעד .סַאג רעשידִיי רעד ףַא טקיטלעוװעג

 יד ןיא טנעה יד ןטלַאהעג טָאה ,"השמ, ןרָאװעג טליּפשעג ןיא'ם גוו

 ןַײז :טוג טשינ רעייז ,טוג טשינ זיא'ס זַא ,טגָאלקַאב ךיז ןוא סענעשעק

 סָאװ ,םוקילבוּפ עצנַאג סָאד ןעמענוצנַײרַא ףַא ןיילק וצ ןיא רעטַאעט

 "עג רע טָאה ַײברעד ."ןהשמ, ןַײז ןרעה ןוא ןעז טכַאנ עלַא ןעמוק ליוו

 ,טשינ סייוו סָאװ ,רעלעפעקָאר ןכעלקילנמוא ןַא ןופ םינּפ םורק א טכַאמ

 רענייטש יו םיא הַא ןלַאפ סָאװ ,ןדרַאילימ עהעווש יד טימ ןָאט וצ סָאװ

 ,למיה םענופ

 -עט עקירעביא יד ןופ סרעשזדענעמ יד יו ,ןלעטשרָאפ ךיז ןָאק עמ

 ףֵא ךיז ןפרַאװ רעייז ןעוועג טסיזמוא .ןעוועג אנקמ םיא ןבָאה סרעטַא

 עטסעב יד ןטסַאק ןופ ןעֶוצסױרַא רעייז ןעוועג טסיזמוא .ןטַײז עֶלַא

 ןעוועג טסיזמוא .טלעו רעד ןופ ןגרוטַאמארד עטסעב יד ןופ הרוחס

 דיי רעד ןופ םייה עתמא יד, זיא ייז ַאב רָאנ זַא ,ךיז ףֵא ןבַײרש רעייז

 -שטירּפ ּפָאק םעד ,טלמוטרַאפ ןעמעלַא ייז טָאה "השמ, ."עמארד רעש

 ןעועג דעבענ ןענַײז םיטַאבעלַאב-רעטַאעט עמערַא יד ,טגיזַאב ,טעילעמ

 -ולּפ ייז רַאפ ןזיוװַאב ךיז טָאה'ס ןעוו ,גנולפייווצרַאפ רעטסערג רעד ןיא

 .גנובעלפיוא ףַא ןעגנונעפָאה עַײנ ןופ לַאװק ַא גָאט םענייש ַא ןיא םעצ

 ןופ טעמכ ,טקיוװקרעד שממ ,ןניוא יד טנפעעג ייז טָאה סָאװ ,לַאװק ַא

 .טכַאמעג טקידעבעל טיוט

 ,רעמַאלק, ענומַאק עסיוועג רעזדנוא ןעוועג זיא לַאוװק רעקיזָאד רעד

 ."ּפמָאק טע בֿכַאװש

 "רַאפ ריא ךָאנ טַײצ עטשרע יד טָאה עינַאּפמַאק עקידנעשזדנָאלב יד

 ןענַאטשעג ךָאנ ,טשינרָאנ ןָאטעג טשינ ךָאנ קרָאי-וינ ןייק ןעשזדנַאלב

 רָאפ טמוק סָאװ ,טרעדנזװַאב רָאנ ןוא טקוקעגוצ רָאנ ןוא ןטַײװרעדנופ

 רע זַא ,שטנעמ רעַײנ א ,הנידמ סעסובמולאק ןופ רעטַאעט ןשידָוו ןיא

 ַא יװ זיא ,דנַאל דמערפ ַא ןיא טרָא ַײנ א ןיא םופ ַא קעװַא טלעטש

 ,ןקוקמורַא ךיז םדוק ףרַאדַאנ עמ .רעסַאװ ןטנַאקַאבמוא ןא ןיא רעמיווש

 רעד ֹוצ ןרעהוצ דיז ,זטיז יד וצ ןקוקוצ ךיז ,טלעוו רעד ןיא זיא ןעמ וו

 .ךיז ןריזיטַאמילקַא ,ךַארּפש
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 ןטסיוטרדַא ערעזדנוא .ןַאלּפ ןייק טשינ ךיוא רעבָא זיא יױזַא ןציז גנַאל יח
 טנַאקעג ןבָאה ",ּפמָאק טע .בלַאװש ,רעמַאלק, עּפורט רעדנודענ רעד ןופ

 "סימ סָאװ ,ננילרעטש טנופ ןדעי ַאב ,ןָאדנַאל זופ ךיז טימ טכארבעגטימ-|
 טָאה ,סרַאלַאד רענַאקירעמַא ףַא ןטַײבסיױא טפרַאדַאב םָאה רעמַאלק רעטי
 ייז סָאװרַאפ ,םיפתוש ענַײז ןבירטעגרעטנוא ,טצכערקעג טוג ךעבענ רע
 -עהֹוצנַא ןבענעג ,רעקַאמשענ לסיב ַא טעברַא רעד וצ טשינ ךיז ןעמענ !
 ,טעקַאּפ ןיא םיא ַאב ןיוש טנָאט סע זַא ,ןטוג טימ דךעלטנייוועג .,שינער
 רעד טגָאז יו -- ןַײז טעו ,טשינ טעז עמ יוװ טשרָאקַא ,טָא-טָא זַא ןוא | 

 ןסייה סע טעוו ןושל רעזדנוא ףָא ,"וָאש ַאנ -- יײּפ ַאנ; :ןעמשילגנע |
 ..,"ופויפ יינ ,ַאּפַאּפ ַאמעינ, יו טוג ױזַא

 עכלעזַא ןענַײז ןענַאינַאּפמַאק עקירעביא יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז
 ןופ רעמ ןוא ,ןרעה וצ סיז ױזַא טשינ ןעוועג ןשינערעוצנַא רֶעילוּפַאק
 רעד ןופ רעריפ ןוא ּפָאק ןרַאפ םענעגנַא טשינ ןעוועג סָאד זיא ןעמעלַא
 םוצ טדנעוועג ןעוועג ןעגַײז ןגיוא עלַא ,בלַאװש ?סינ רַאפ ,עינַאּפמַאק/
 ןריובעג םיא ַאב טעװ עיצַאניבמַאק ַא רַאפ סָאװ ,ןָאטּפיוא רע טעוו סָאװ }
 ןרָאװעג טמעשרַאפ טשינ םיפתוש ענַײז רַאפ ןיא בלַאװש לסינ ןוא 1 רעוו-
 "עג ייז ַאב טָאה רע ,טכעוװשרַאפ טשינ הלילח עיצַאטוּפער ןַײז טָאה ןוא ,

 זַא ,ייווצ לָאמ ייווצ יוװ ,ייז ןזַײװַאב ןוא דלודעג יװ טשינ רעמ ןטִעֶב
 בָאקיישזד ןגַײטשרעביא ,ןגעמרַאפ ַא ןכַאמ ,דלָאג ןרַאשנַא ַאד ןְקעוֶו יז

 -עֶּלַא ןבָאה ױזַא לָאז רע ,סרעלעפקַאר ַײרד לטרַאג ןיא ןקעטשרַאפ! ,ףיׁש
 -ענסיױורַא גיוא טינעג ןַײז טימ טאה בלַאװש ל?סינ ,רעמ טשינ ,סטוג;סנעמ
 ןצעזעג יד ןענַײז ,עקירעמַא טסייה סָאװ ,דנַאל ןקיזָאד םעניא זַא .,זעז .;

 "ּפארוי , רַאפ טָאװ ,סָאד זַא .ןרָאװעג ןבירשעג טשינ טלעוו רעטלַא רעד ןופ/
 -ֿבמָאק ןַײז טימ טָאה רע .הטיחש ַא עקירעמַא רַאפ סע זיא ,טוג .ןוא

 -ןרט רעטקינייארַאפ רעצנַאג רעד טימ ןַא ,טנכערעגסיוא חומ ןשירָאטַאנ
 ַא ןבָאה ָאד רע ןָאק ,רעורפ טנכערענ טָאה רע יוװ ,ןטערטוצסיױרַא עַּפ
 טעוװ רעטנוזעג ךס א ,דנעל ןוא קור ןכערב ןוא לַאפכרוד ןקידלַאװעג
 ,זַײװכעלסיב ןזַײװסיױדא ַאד ךיז טעװ יז זַא ,עינַאּפמָאק רעד רַאפ ןַײז
 ,ענומַאק ַא ןבַײלב עקַאט ךיז געמ עינַאּפמָאק יד ,טסייה סָאד ,זײוװקיצנייא
 טלקערבעג ןפרַאד ןטפערק יד ,ןרעוו טלייטעצ ףרַאד יז רָאנ ,ןעוועג יו!
 ןזָאל .ךיז לָאז ייז ןופ רעקיצנייא רעדעי זַא ױזַא ,ךעלקיטש ףַא ןרעוו
 טָאה ײברעד ."ןָאשייסנעס. ַא ןכַאמ ןוא גנורעדנוווַאב ןפודסיורַא: ,ןהעהיי
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 -יבמַאק :רעלַאינעג .ַא זיא רע רָאנ טשינ זַא ,ןזיװַאבסױרַא בלַאווש לסיג'
 ןיא טסייה סע יוװ ,רעדָא , רחוס רעשיטקַארּפ א ךיוא ןיא רע א .רָאטַאגי

 ,טכַאמ י"שד יו ;ןעגנַאגעג .זיא הע - ,ןַאמסענזיב דעטוג א ;עקידעמַא"
 ,רחזס :רעשיטקַארּפ .ַא ,נעוװ ןשירחוס ןְפַא ,טסייה סָאד -- "םירגתח ךדרלפ



 5718 {ר עט ש ע ד נרערשיז ד נָא 5 ף |

 רע סָאװ ,עטסנרע סָאד רעֶורפ רע טזַײװַאב ,חרוחפ ןַײז טזַײװַאב רע זַא

 בלַאװש לסינ טָאה םדוק .עטסעב סָאד -- ןיוש םעדכָאנ ןוא ,טגָאמרַאפ

 "רב ןטימ ענַאדַאמירּפ יד ַאטעירנעה רעטסעווש יד ןטַאטשַאב וצ ןעזעג

 .רעקינָארט םעד קַאזיא רעד

 סָאד זַא ,ןגָאז ןעמ ףרַאד ,קַאזיא רעדורב םעד טגנַאלַאבנָא סָאװ

 ןיא בלַאװש קַאזיא סָאװ ,םעד ץוחַא .טוג ױזַא טשינ ןעגנַאגעג םיא ןיא

 יַארט סלַא טלעװ-רעטַאעט רעקרָאידינ רעד ןיא ןרָאװעג טנעקרענַא טשינ

 טלָאװ םיא זַא ,טגָאזעג םיא םףַא ןבָאה םיניבמ סָאװ ,םעד ץוחַא ,רעקיג

 טלָאװ םיא זַא ,רעליּמשיוש ַא רעדייא ,רעשטוב א ןַײז וצ טסַאּפעג רעסעב

 דַײא לערראב, ַא ןגָארטמורַא רעדָא ,ןַאמכלימ ַא ןַײז טסַאּפעג רעסעב

 ןלָאר עשיגַארט ןליּפש ןוא "רעטקע, ןַא ןַײז וצ רעדייא ,ּפָאק ןפַא "םערק

 יד טימ קילנמוא ןַא טָאלג ןוא תולעמ עֶלַא יד ץוחַא --- ,רעטַאעט ןוא

 ןעמ טזָאל רָאיטקַא ןדמערפ ןייק ,"הנידמ רעשיקנעי, רעד ןיא "סנאינוי,!

 ינֲא ןייק טָאה בלַאװש קַאזיא ,םיקו-יח ַײרש שטָאכ ,קוסּפ םוצ וצ טשינ'

 ןַא ,עלעטש יעדנַא ןַא לַײװרעד ןעמעננַא יו טַאהעג טשינ הרירב רעד

 ןלעװ ,"בַאשזד, רעקיזָאד רעד ןענַאטשַאב ןיא סָאװ ןיא .בַאשזד רעדנַא

 ַאב ,אטעירנעה דעטסעווש ןַײז ַאב רימ ןטלַאה לַײװרעד ,רעטַײוװו ןעז רימ

 ,סערַײא-סָאנעוב ןופ ענַאדַאמירּפ רעטמיראב רעד ַאב-

 קיצנאווצ ןוא ןַײנ לטיּפַאק

 סעױַײא-טָאנעוב ןופ ןרעטש רעד

 ןצ וירב עריא ןיא ןעוועג םונמ טשינ טָאה קַאזָאק עלעדַײנרב

 יא יז טעװ עמ ןַא ,ריא וצ ןבירשעג טָאה יז סָאװ ,טימרעד ַאטעירנעה !

 עשידִיי יד ןֹופ םרעשזדענעמ יד זַא רָאנ ,ןרעקוצרַאפ רָאנ טשינ עקירעמַא

 סע ,בוטרבא ןַא רַאפ יװ ,ריא רַאפ ןגנָאלש עלַא ךיז ןלעוו סרעטַאעט

 רעטסעווש ןַײז טימ ןזַײװַאב דיז לָאז בלאוװש ?סינ זַא ,גונעג ןעוועג זיא :

 ןלאז ייז ,ןרעדנַא םעניא ךָאנרעד ,רעטַאעט ןייא ןיא רעֶורפ ַאטעירגעה
 ןיא ַאטעירנעה .םוקילבוּפ-רעטרַאּפ ןצנַאג םענופ ןניוא יד ךיז ףַא ןעֶוצ

 ןטכער ןיא ןוא ןעילב ןטכער ןיא ,ןנַאז ןעמ ןָאק ,ןעוועג טַײצ רענעי ןיא/
 -יילקעג טנַאגעלע ױזַא ןעוועג יז זיא וצרעד .טייקנייש ריא ןופ ץנַאלג

 ױימׁש עריא ןוא ,ןרעדָאמ-קידנעַײרש יױזַא ןעוועג זיא טוח ריא ןוא ,טעד)

 ריא ןבָאה ,עמכע יו עשלַאפ רעמ ןעוועג ןענַײז סע עכלעוו ןשיווצ ,רענ?
 רעטניח טריפעגנַײרַא יז טָאה רעדודב רֶעֹד זועו זא ,זח ליַפיֹוזַא ןבעֶנעֶגוצ ;
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 טָאה ,סעסירטקַא ןוא ןרָאיטקַא יד רַאֿפ טלעטשעגרָאפ ןוא ןסילוק יד
 ,ענַאדַאמירּפ עטמירַאב ַא זיא סָאד זַא ,טסווװענ רעטרַאּפ ןיֵא ןיוש ןעמ
 רעוװ .עניב רעשידִיי רעד ןופ ?מיה ןפַא ןרעטש רעקידנעייגפיוא רעַײנ ַא
 ,רענייק טסווועג טשינ לַײװרעד ךָאנ טָאה --- זיא יז ןענַאװ ןופ ןוא זיאא יז
 ןעגנוטַײצ יד ןיא זַא ,רעטעּפש עטשרע ןרָאװעג ריוועג ןעמ ןיא סָאד
 -ךפוש-לוקו-תורצוצחב -- ךָאנרעד ,ןעלקיטרַא רעירפ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה
 רעטַאעט םעד ןוא םעד ןיא זַא ,תויתוא-הנבל-שודיק טימ ןסנַאנַא עקיד
 -עירנעה ןעמָאנ ןטימ סערַײא-סָאנעוב ןופ ןרעטש רעַײנ ַא ףיוא טערט
 טעוװ רוגיפ רעקנַאלש ןוא ןעזסיוא שיטַאּפמיס ריא טימ סָאװ ,בלַאװש ַאט
 טשינ ןטָארטַאב זיא סע ןעוו ןבָאה עכלעוו ,ןטייהנייש עֶלַא ןעמעשרַאפ יז
 "נַאנ רעד ןופ ןוא דנַאל םעד ןֹופ סעניב עלַא רָאנ ,עניב עשידִיי יד רַאנ
 -נייש ןופ ןדייר ַאב ןטלַאהעג טָאה רעשזדענעמ רעד לַײװ ןוא ,טלעוו רעצ
 זַא ,רעטרעוו עכעלטע ךָאנ ןניילוצ טביולרעד ןיוש ךיז רע טָאה ,ןטייה
 בלַאוש ַאטעירנעה טָאה זירַאּפ ןיא טייהנייש ןופ גנולעטשסיוא רעד ףַא
 ,זירּפ ןטשרע םעד ןעמוקַאב

 .ןענעכערסיוא טרָאּפשרַאפ ןיֹוש ןעמ טָאה תולעמ ערעדנַא .גונעג

 זיא סָאו ,םוקילבוּפ םענופ ןכַארבעג יוװַײס ןיוש דיז טָאה רעטַאעט סָאד
 עטמיראב יד ,סערַײא סָאנעוב ןופ ןרעטש םעד ןַײז םינּפ לבקמ ןעמוקעג

 קיטיינ ןיא'ס ןוא ,זירּפ ןטשרע םעד ןעמוקַאב טָאה עכלעוו ,טייהנייש
 -ַאוועג טניווועג ?סיב א זיא סָאװ ,םוקילבוּפ עטרעעג סָאד זַא ,ןבעגוצוצ
 פמיה ןפא ןַא ,ןלייצרעד ,טסייה סָאד ,ןפָאלבּפָא לָאמַא סע לָאז עמ ,ןד
 ןוא טרַא ןטסעב ןפַא טקידירפַאב ןעוועג לָאמ סקיטציא זיאא ,דירַאי ַא זיא
 -רענוד ןימ אזַא טימ סערַײא-סָאנעוב ןופ ןרעטש םעד ןעמונענפיוא טָאח

 סעבלעזא ןָאק קרָאיד-וינ ןיא רעטַאעט שידָיי ַא ןיא רָאנ סָאװ ,זױלּפַא ןקיד
 ,ןַײז טלָאמענ

 בלַאװש ?סינ ןָאט א רַאפ סָאװ טימ ,ןלעטשוצרָאפ ךיז גנירג זיא סע

 וצ ןעמוקענ ןיא רע זַא ,רעטַאעט ןופ רעשזדענעמ ןטימ טדערענ טָאה

 וַא ןעזרעד ןוא ןעננוגנידַאב ןנעוו ןסעומש ננולעטשראפ רעטייווצ רעד
 רָאנ טָאה בלַאװש ?סינ ."רעמ סטעקיט ענייק, :עסַאק רעד ַאב גָאלשנא

 טכארטענסיוא טָאה זירַאּפ ןיא ןירּפ ןטשרע ןטימ השעמ יד זַא ,ןסענרַאפ

 ןעמונעג טָאה רע ןֹוא ,עיזַאטנַאֿפ רענעגייא ןַײז ןופ רעשזדענעמ רעד

 ,תואלפנו םיסינ ,זיא רענייטש ןַײז יוװ ,רעַײּפ טימ ,ץיח טימ ןלייצרעד

 יד ױזַא יוװ ,זירּפ ןקיזָאד םעד ןעמוקַאב טָאה רעטסעווש ןַײז יױזַא יו

 "רַאֿפ טשינ ,ןעוועג אנקמ ריא ןבָאה ןעיורפ ענייש-דליב עקירעביא עֶלַא

 ןךעמ ןַא ,טגערעגפיוא ןעוװעג ןיא ןיילַא עיצקעריד יד ױזַא יוװ .ןענוג
 טָאה עמ יוזַא יו .רעטכַאט עשידוו א זיא יז זא ,ןרָאװעג ריווועג זיא

 סָאװ ,קילג ַא ,זירּפ ןטשרע םעד ריא ַאב ןעמונענוצ טשינ ריש-ריש
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 ןעמעלַא ייז ןכַאמ טלָאװעג ,טלעטשענסיױרַא ךיז טָאה ,גלַאװש ?סינ ,רע
 ינַאקס א יו טכבַאמענ עקַאט רַאנ ,טלַאװעג רָאנ טשינ ןוא ,לַאדנַאקס ַא

 ..יוזא ןֹוא יױזַא ,סָאד ןוא סָאד טנאזעג ייז טָאה רע ,לַאד

 ַאד עמַאס לַײװ ,ןטימניא ןקַאהרעביא טזומעג טָאה בלַאװש ?סיג

 רָאנ ,סופ ןפַא ןטָארטעגנָא םיא טָאה רעצעמע יוװ ,טליפרעד רע טָאה

 רעד ןֹופ טַאדלַאס ַא ןופ םופ ַא ןעוועג טלָאװ סָאד יוװ ,קרַאטש ױזַא

 סָאד .סופ סקַאזָאק עלעדנַײרב ןעוועג רָאנ סָאד זיא ףוס םוצ .עידרַאװג

 טמוק יװ ,ןטלַאהנַײא ?סיב ַא ךיז לָאז רע ,ןטָארטעננָא םיא יז טָאה

 "ר ןעװעג ךָאד יז ןיא סָאד ,שטַײטס --- ?קַאזָאק עלעדנַײרב רעהַא

 ךָאד יז טָאה סָאד .,בלַאװש ענַאדַאמירּפ רעד ןופ ןרעלקעמ עטסכעה
 טנַײה ,"םערַײא-סָאנעוב ןופ ןרעטש, םעד ןָאדנַאל ןופ טכארבענּפָארַא

 לָאז יז ןוא --- ןעגנוגנידַאב ןופ ןדייר לָאז עמ ,ךעלגעמ סָאד ןיא יו

 טרעדנוװעג טשינ םעדכַאנ ךיז טָאה בלאוש לסינ ?ַײברעד ןַײז טשינ

 ,טַײװ וצ לסיב ַא ןכָארקרַאפ תויהשעמ ענַײז טימ זיא רע סָאװ ,ףיורעד

 ?סופ רערעווש אזא הבקנ א וצ טמוק יוװ ,טרעדנווװעג רָאנ ךיז טָאה רע

 א זיא יז טניז ,עניב רעד ףַא זיא יז טניז !ַאטעירנעה עכעלקילג

 ןיא ץעגרע ןיא טאהעג טשינ םענפיוא אזא ךָאנ יז טָאה ,ענָאדַאמירּפ

 טָאה ןטנעמסידָאלּפַא עקידנרענוד עכלעזַא ,קרָאי-הנ ןיא ָאד יװ ,ץעגרע

 ןענַײז סָאד ,ןיינ .טלעוו רעד ףַא טבעל יז טניז ,טרעהעגנ טשינ ךָאנ יז

 עכעלשטנעמ ַא .טנעה עכעלשטנעמ ןופ ןטנעמסידָאלּפַא ןעוועג טשינ

 וזַא ?תולוק עקיכליה עכלעזַא ןזָאלוצסיױרַא דנַאטשמיא ןעד ןיא טנַאה

 םיוא טנַאלש עמ ןעוו ,סנשיק טשטַאּפ עמ ןעוו ,רָאנ סע טרענוד קיכליה

 טימ ןוז רעד ףַא רעמוז ;רַאװכיױור דרוד טקיניר ןעמ ןעוו ,טנַאװעגנטעב

 טנעה יד ןיא םענייא טינ עמ ןעוו ,סנטסקינייו ,רעדַא ,סנקעטש עטוג

 ףַא קָארב !רַײנש !ּפַאלק, םיא טנָאז ןעמ ןוא ךעלטערב ייווצ ןַײרַא

 ,...!טייטש טלעוו יד סאו

 זַא ,דוס םענופ ןנַאזסיוא ןוא ףוס םוצ ןַײז הדומ ךיז ןזומ רימ

 יִלעזַא טימ ןשטנעמ עכלעזַא ןעוועג ןענַײז עירעלַאנ רעד ףַא ןביוא ץנַאג

 "וטש ןקיזָאד םעד ןפורעגסיורַא ןבָאה סָאו ,טנעה יד ןיא "םילכ , עכ

 ןזיוַאב ךיז טָאה סערַײא-סָאנעוב ןופ ןרעטש רעד ןעוו ,לָאמעלַא םעד

 . יא רעטַאעט סָאד .עניב יד ןזָאלרַאפ טפרַאדַאב רעדָא ,עניב רעד ףַא
 סָאד .ןעמערוטש ַאזַא טימ ןרענוד ַאזַא ןופ ןרָאװעג ןלַאפעצ טשינ ריש

 ,ןעז טלַאװעג ,ףױרַא טקוקעג קערש טימ טָאה םוקילבוּפ עטשרעטנוא

 ןוא ןרענוד ןפלַאהעג ךיוא ןיילַא טָאה ןוא ,ךַארק רעד טייג ןענַאװ ןופ
 ףראד סָאוװ ,םוקילבוּפ א ןופ עבט רעד ןיא ןיוש טגניל סָאד ,ןעמערוטש
 -ַאוװ ןופ ,ןסיוו וצ ביוחמ סָאד זיא רעוװ ,לַאנניס ןטשרע םעד ןבָאה רַאנ
 ןלַאפנַײא ,רענייטש א סָאד טעװ ןעמעוו ?לַאנניס רעד טייז סע ןענ
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 ,טְנעה ..יד  ןיא :"םילכא טימ .ןשטנעמ ןציז ץעגרע טרָאד ןֵא ,ּמָאה
 ןשוווצ - ןוא ,ענַארַאמירּפ רעד גלַארעד א ןכַאמ וצ פַא ?ירנעגנא
 .ֿ?רעדורב רענעגייא ריא עקַאט דיז טניפעג ."טרעּפַאלק , עקיזָאד יד

 ןייק טשינ ןעוועג ןיא ?סרעּפַאלק, יד ןשיווצ רעטשרע רעד .,ָאי
 סָאד ןוא -- בלַאװש קַאזיא רעקיגַארט רעטנַאקַאב רעזדנוא יוװ ,רערעדנַא
 םיא טָאה ?סינ רעדורב ןַײז סָאװ ,"בַאשזד, ןַײז ןעװעג עקַאכ זיא
 ,עקירעמַא ןיא טַײצ רעטשרע רעד ףַא לַײװרעד ןבעגעגקעוװַא

 ,טרָאװכירּפש שיניײטַאל א טגָאז --- ידנומ ַאירָאלג טיזנַארט קיס ||
 ,רעַײרפ ?סיב ַא ןצעזרעביא ןלעו סע ןלָאז רימ ןַא ,שידָיי רעזדנוא הַא
 ,רעּפַאלק ַא רעקיגַארט ַא + ןֹופ לָאמַא טרעוו ױזַא טָא ;ןסייה סָאד טעוֶו

 - .קיטַײרד לטיּפַאק

 ײװַאלַאס רעשזמָאל רעד

 ןיא ןעגנַאנעג ןיא ?,ּפמָאק טע בלַאװש רעמַאלק, ענומָאק רעז דנוא
 רעבלעז רעד ןיא ,רעיוט ךרוד ןוא ריט ךרוד ,;גָאז ןעמ ןָאק ,עקירעמַא
 {ֹפַא ןעננַאנעגפיוא זיא ?סערַײא-סָאנעוב ןופ ןרעטש, רעד סָאװ ,טַײצ
 רעשידִיי רעד ןיא ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה ,עניב רעשידַיי רעד ןופ ?מיה
 רעטעלב יד סָאװ ,?יײװַאלַאס רעשזמָאל , ַא ןופ הניגנ-לוק ַא "ססערּפ,
 - .עקירעמא ץנאג רעביא טקיוּפעצ ןוא טּפַאכענפיוא ןבָאה

 -ַאד רעד ןיא ןָאדנַאל ןיא ,ךאז-קילנ ַא זיא'ס -- לזמב יולת לכה |
 -עק ַא ןיא טרעגלַאװעג ךיז ,?קניוו ַא ןוא טקעטשרַאפ ןגעלעג ןזח רעקיז
 ירד החּפשמ רעצנַאנ רעד טימ טכַאדעג טנַײה טשינ ןברָאטשעג ,רעל
 -ַאדנַאל יד ןופ תובוט יוד וצ ןעמוקנָא טזומעג ,רעגנוה ןופ גָאט ַא לָאמ
 יו ,ןשטנעמ עטוג ןעטלעזַא ןופ תוצע עד וצ ןוא "םעיטערשט, רעֶנ

 טסרופמ לָאמַאטימ רע זיא ,קרָאירינ ןיא ,ָאד ןוא .רעמַאלק רעטסימ
 ;ןעמַאנ ַא ןעמוקַאב ןוא רעכעה ּפעק ַײרד טימ ןסקַאוװעגסױא ,ןרָאװעג
 : .ןרעדנא ןזיב טָאטש קע ןייא ןופ טגנ ילק סאו

 -עג ריא טאה ןשיפַא יד ףֵא סקָאלב עלַא ףַא ןוא רעטעלב עֶּפַא ןיא |

 -צוצחב עקידנעַײרש עקיזָאד יד גָאט ןדעי ןענעייל ןָאזעס םענעי טנַאק
 ;ןסנַאנַא עקידרפוש- לוקו-תור

 -ָאלָאס .רעשומאֿל םעד ןרעה, רעטַאעט רעזדנוא ןיאו טנַײה טמוק,
 טָאה גרַאעג גינעק רעד .סָאװ .זעילעּפַאק - ןַײז טימ ירדנ-לכ ןעגניז .ייוג
 ?!טרעדנּוװ אב

 :?לעטַאעט ןוא ןזח רעשזמאל רעד ןסקַאוועגסיוא סָאד זיא .םורַא יוז =
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 "וחלֹוש המשנ יד טָאג דעד רעהַא ןעמונעג סע ךיז טָאה ןענַאװ ןופ ןֹוא
 תוישק עכלעזַא ראד .רעזעל .טנַײרפ רעזדנוא --- ?גרָאעג גינעק - רעק'
 רעזדנוא טימ ןענַײז רימ זַא ,ןענַאמרעד רָאנ ךיז ףרַאד רע ,ןגערפ טׂשינ !

 -אק ןופ הנידמ רענעדלָאנ רעד ןיא רָאנ ,ץעּפוהעי ןיא טשינ ענומָאק
 .עקירעמַא טסייה סָאװ ,דנַאל ןכעלקילג ןטוג ןעַײרפ םעניא ,ןסובמול
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 ֵלָאג רעד ןיא רעדירב ערעזדנוא חַא ןגָאז ןעמ ןַאק ,ליוװ עמ סָאװ
 ,סענזיב יד ךָאנ טוחל ֹוצ ?סיב א ןענַײז ייז זַא ,לשמל .:הנידמ רענעד
 -עייהעגמוא ןַא טימ ןבעל רענַאקירעמַא ןפַא ףורַא דיז ןפרַאװ ייז זַא
 -עמַא רעֶמ ןעזסיוא ןליו טריזינַאקירעמַא ךיג ןרעוװו ,טייקענדעשז רער
 ַאב סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא ,ןיילַא רענַאקירעמַא יד יוװ ,שינַאקיר
 זומ חבש ןייאו --- ,הלעמ ַא -- ןרעדנַא םַאב ,ןורסח ַא סע זיא םענייא)

 "וה ןטלַא רעזדנוא ןופ קוסּפ ןטלַא םעד זַא ,ןליײצרעדכַאנ ייז ףַא ןעמ
 לַײװ ,ןדמערט םעד ןְבָאה ביל טלָאז ריא -- "דנה תא םתבהחאו, :שמ

 יז ןסענראפ קוסּפ ןקיזָאד םעד -- עדמערפ ןעוועג ןיילַא טנעז ריא

 ןרעװ ןלָאז יז ןעװ וליפא ,ןסענרַאפ טשינ ןלעוו ןוא טשינ לָאמנייק
 טשינ ךימ טעװ עמ זא ,ןסיוו לָאז ךיא .ןפיוא ןטסלעג ןפַא טנירגעגסיוא

 ןופ הווצמ רעד ןיא זא ,ןגָאז ךיא טלָאװ ,םזנמ ןיב ךיא זַא ,ןקידלושַאב

 א ןַא ,וניבַאםהרבא ןַא טעמכ דִיי רעדעי טרָאד זיא םיחרוא-תסנ כה

 רעצנַאנ ַא ייז ַאב ןיא ,ןַאמסדנַאל ַא טָאלג רָאנ ,בורק ַא רָאנ טשינ ,חרי
 -עג ַא ןעװעג לָאמַא ןייֵלַא ןיא סָאװ ,דָיי רענַאקירעמַא רעדעי ,קיטנַא
 ךיז רע טָאה םיוק ,טנַארנימע ןופ םעט םעד טכוזרַאפ ןוא רעטנַאלּפ
 ןיב ,ןקיורַאב טשינ ךיז רע טעוװ ,דמעמ לקיטש ַא ףַא טעברַאעגפױרַא
 רעד ןופ חחּפשמ עקירעביא יד זַײװקיצנייא ןעגנערבּפָארַא טשינ טעװ רע
 ,ןעוועג ןלעב ַא ,ךיז טכַאד רע טלָאװ ,ןענַאק רָאנ לָאז רע .םייח רעטלַא

 ןזח ןטימ ןוא טחוש ןטימ ןוא בר ןטימ סנַײז ?טעטש עצנַאג סָאד זַא
 .םייה רעטשטנעבעג רעַײנ ןַײז ןיא םיא ֹוצ ןעלקעּפרעבירַא ךיז ןלָאז

 הנידמ רענעדלָאג רעד ןיא טכַאמ רע ןבעל ַא רַאפ סָאװ ,ןעז עלַא ןזָאל
 | ;ןבעל ַא ןכַאמ ךיוא ייז ןזָאל ןוא ,ןסובמולַאק ןופ

 וצ טניינעג ןענַײז רימ זַא ,ןנעוטסעדנופ ,ןעניימ טשינ ףרַאד עמ

 ןוא רעדירב רענַאקירעמַא ערעזדנוא וצ דילביול ַא ,במַאריפיד ַא ןעגניז

 ןוא לָאמעלַא ןענַײז ןשטנעמ .םירומנ םיקידצ רַאפ עֶלַא ייז ןלעטשסיורַא

 ףיֹוא םיא ןעמ טמענ ,ןַאמסדנַאל ַא ּפָארַא טמוק ,ןשטנעמ רָאנ םוטעמואז
 עטשרע יד טשינ טסייוו עמ .טײקבעלטנַײרפטסַאג רעטסערג רעד טימ

 עמ .חמשמ םיא טימ ךיז זיא עמ .ןצעזקעװַא םיא לָאז עמ ּוװ ,טַײצ
 טעה םיא טזַײװ עמ .תוצע עטסעכ יד םיא טינ עמ .םיא טימ טריצלַאטש

 יָא םענמוזפ א טימ רעטנוא לָאמטּפָא םיא טציטש עמ .געוו ןטסקיטכיד
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 -ייה רעד ףַא רָאנ רעבָא זיא גנידצלַא סָאד ,ןַאק עמ יװ טַײװ ױזַא ,רַאל
 רעטרַאה ַא ,ייז ַאב קוסּפ ַא ןַארַאפ .טשינ טייטש טַײצ יד .העש רעס

 טגָאז ,העש עסייה יד קעװַא ,"טלעג זיא טַײצ --- ינָאמ ןיא םייט, :קוסּפ

 ריד רַאפ זיא דנַאל סָאד !טעברַא רעד וצ ,רעטסימ ,דניצא :םיא וצ ןעמ

 ... ןבעל ַא ךַאמ ,?רעדורב ,יינ ,ןפָא

 טייג ,ךיז טקוקענמורַא ןוא טורעגסיוא ,חרוא רעשירפ רעד ןוא

 .רעטלמוטרַאֿפ ַא טבַײלב ןוא סָאנ רעקידנכַָאק רעד ףא סיורַא

 ?השעמ יד זיא סָאװ

 -יררַאה, ןופ דנַאל ןטמַאהערַאטרַאפ ,ןטעוװַאהרַאפ ןקיזָאד םעניא
 ןופ טיזיברַאפ ןענַײז עלַא ןוא טשינ טַײצ ןייק טָאה רענייק גוװ ,"םִא

 ,חרוא ןַא ןרָאפ וצ טמוק סע זַא ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןָא ירפ ץנַאג
 :ןגערפ ןוא קַאבַאט-קעמש ַא טימ ןַײז דבכמ ,םכילע-םולש ַא ןקורנַײרַא

 ,סַאג ןיא ןלעטשּפָא םיא טעװ רעצעמע זיב ,ןטרַאו טשינ רע ףרַאד
 זיא סָאד .ןיינ .ןטרַאװ גנַאל ףיורעד ןפרַאד טעוװ רע -- ??םכמש המ,
 ףַא סָאבעלַאב א ןיא רעדעי ּוװ ,דנַאל א ,טייקידנעטשבלעז זופ דנַאל ַא

 :ּפיצנירּפ םענרעזַײא ןַא טעבראענסיוא טָאה סָאוװ ,דנַאל ַא ,ןיילַא ךיז
 סָאד טעוװ ןושל רעזדנוא ףַא .ןיֵלַא ךיז ףלעה -- ?"ףלעס רוי ּפלעה,
 רעטעפ, '!נעװ ןפַא טשינ רימ טייטש ,רעטעפ, :יװ ,?יפיוזַא ןסייה

 -יא ,רעטעפ, :;רעדָא "!ןטַײז יד טימ טעברא ,זָאנ רעד טימ טרעקַא

 ַאזַא ןיא ,ןיינ ,"ןסע וצ סָאו טשינ טָאה ריא ביוא ,ןברַאטש ןיינ טנַאק
 דוא ,םיסינ ףַא ןקוקסורַא ןוא דוביכ ףַא ןטרַאװ טשינ ריא טפראד דנַאל

 סיורַא ןוא ןקיצנייא ןדעי ןלעטשּפָא ןַײז חירטס דךיז ןיילא טפראדאב

 -- םִאֹד ןֹוא סָאד ןָאק ןוא רעד ןֹוא דעד ןיב ךיא ,רעס, :;ןושל טימ

 ןייק ַאטשינ .רקיע רעד זיא סָאד -- טנעה .,.."?טנעה ריא טפראד רשפא
 סָאװ ,םנעה .ןדייר סָאװ ,טנעה .רָאפ ןגייל סָאװ ,טנעה רָאנ ,ןשטנעמ

 "טנעה, ןעַײרש טעוװ ריא רעכעה סָאװ ןוא --- "!טנעה !טנעה , :ןעַײרש

 .ךַײא רַאפ רעסעב ץלַא זוא ---

 זַא ,קיטיינ זיא'ס זַא ,ןעניימ ןוא ווזַאנ ןַײז טשינ טפרַאד ריא רָאנ

 !טנעה, :ןעַײרש ןוא טירטס רעד רעביא ןיײנמורַא טפרַאד ןיילַא ריא

 ןענַײז ףיורעד ."ססערּפ, ַא ןרָאװעג ןבעגעג זיא ףיורעד .ןיינ "!טנעה

 ןוא םֹוקילבוּפ עטיירב סָאד ןענידַאב סָאװ ,ןעגנוטַײצ ןרָאװעג ןפַאשַאב

 םעשזינעגנַא ןֹוא טעוװעקיּפשענברוד ,טייזרַאפ ןוא טצעזַאב ןענַײז סָאװ

 .ןביױױא ןופ ןסנַאנַא עקידנעַײרש ןוא סטנעמזייטרעוודַא עקידעבעל טימ

 "חב ןרעטיימורט ןוא ןפַײפ ,ןעגנילק ,ךיז ןנעוו ןדייר סָאװ ,ּפָארַא זיב

 -על ַא ןכַאמ דנַאל םעד ןיא ליוו סע רָאנ רע ןוא !רפוש לוקו תורצוצ

 ןעַײרפ םעד ןיא לָאז רע זַא ,טנרָאװַאב ןַײז ?ליוו סע רָאנ רע ןוא ,ןב

 "עד -- ,רעגנוה ןֹופ טייהרעליטש ןיינסיוא טשינ עקירעמַא םענעדלָאג
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 ליװ רע יצ -- ןֹומ רעד ."םסערּפ, רעד ןופ ףליח רעד ֹוצ ןעמוקנַא זומ
 .ךיז ןביולּפָא ,רעטעלב עֶּלַא ןיא ךיז ןזײטרעװדַא -- טשינ ?יוװ רע יצ

 ;רעַײפ ,רעקעלג עַלַא ןיא ןעגנילק ,ןַײרַא גָאט ןיא חרוחס ןַײז ןוא ןיילַא
 !רפוש לוקו תורצוצחב ןרעטיימורט ןוא

 רעד ןופ רעריפ רעזדנוא ןענַאטשרַאפ דלַאב טָאה עגַאל עקיזָאד יד

 ,ניוא ןַײז טימ טפַאכעג ןוא זָאנ ןַײז טימ טקעמשעגנַא טָאה רע .ענומָאק

 -יפ יד ןעמענ ףרַאדַאב עמ זא ,תוימש עננַאל ןכַאמ טשינ רָאט עמ ןַא

 !שרַאמ ןוא -- טנַאה רערעדנַא רעה ןיא שטַײב יד ,טנַאה ןייא ןיא סעצ

 ןוא טַײצ יד ?סיב א טליּפשענוצ ןזח רעשזמָאל ןטימ םיא טָאה וצרעד

 "םיבוט-םימוי ןיוש ןסייוו רימ יוװ ,ןעוועג זיא טַײצ יד .החלצה יד לסיב א

 יד ןוא ,לקיטרא רעראבננַאג ַא עקירעמַא ןיא ןענַײז םינזח ןעוו ,םַײצ

 יא קרָאי-ינ ןייק ןעמוקנָא רעייז וצ טַארוקַא סָאוװו ,ןעוועג זיא החלצה

 ןיא הרוחס יד שטָאכ ןוא .ןזח א ןָא ןבילבעג ?יטעייסַאס, עסיוועג ַא

 סע, :;סנַאנַא ןטשרע םעד ףָא זַא ,ױזַא ,גונעגרעביא ַאְד עקירעמַא ןיא
 'ןבענעג טָאש א ךיז ןבָאה -- םיאהוניםימי הַא ןזח ַא טכוזעג טרעוו
 ןעמוקעגסיוא ןיא ןזח רעשזמָאל רעזדנוא ןוא ,טלעו רעד ןופ םינזח
 טשימעננַײרַא רעבָא ךיז ןבָאה ,סרוקנַאק ןקידלַאװעג ַא ןייטשוצסיוא
 ןרָאװעג ןיא ןזח רעשזמָאל רעזדנוא ןוא טַײלסדנַאל רעשזמָאל ענַײז
 ."טינר-לללַא,

 המדקה ןַא ,ָאצעמרעטניא ַא יו רעמ טשינ ןעוועג רעבָא זיא סָאד
 -עייסָאס רענַאקירעמַא ןַא ,ײװַאלַָאס רעשזמָאל םענופ ערעירַאק רעד ֹוצ
 ןָאק ןיילַא םיארונ:םימי ןופ ןוא ,םיארונ:םימי ףַא רָאנ ןזח א ףרַאד יט
 -מָאק רעזדנוא ןזיװַאבסױרַא ךיז טָאה ַאד .ןכַאמ טשינ ןבעל ןייק ןעמ
 -ֹּפִא טָאה רע .טנַאלַאט-סגנומענרעטנוא ןַײז טימ בלַאװש לסינ רָאטַאניב

 ןימ אזַא רעטעלב עלַא ןיא ןקורדּפָא טזָאלעג ןוא לָאה א ןעגנודעג
 ;סנַאנַא

 סָאד ".?ךיפ ַא לוק ַא ,טענרַאלק ַא זדלַאה א ,ײװַאלַאס ַא שטנעמ א,
 רע ,רָאכ םענענייא ןַײז טימ ןזח רעשזמָאל רעטמירַאב-טלעװ רעד זיא

 ןופ גנוטיילגַאב טימ לָאה-קיזומ םעד ןוא םעד ןיא ירדנלכ ןעגניז טעוו
 -עג ןבָאה סָאװ ,ןטנעמורטסנוא יײלרעלַא ףַא עילעּפַאק רענענייא ןַײז
 : ."גרָאעג גינעק ןרַאפ טליּפש

 ,טרעצנַאק רעטצעל רעד דיוא ןעוועג ןיא טרעצנַאק רעטשרע רעד
 -טלעג ןַײז ןוא בלַאװש ?סינ רעזדנוא ןיא ירפרעדניש ןגרַאמ ףָא לַײװ

 רַאניסיַאנַאװַאה א ןוא ריב זָאלג ַא ַאב ןסעזעג רעמַאלק רעטסימ ּתתוש
 -נא ןַא ןבירשעגרעטנוא ןוא רעטַאעט שידָיי ַא ןופ רעשזדענעמ א טימ
 -ָאלַאס רעשזמַאל , רעד ןכלעוו ןיאא ,ןעלקַאטקעּפס קיסַײרד ףַא טנעמיר
 יַאב רעד ןיא ירדנ-לכ טכַאנ עֶלַא ןענניז ףרַאד עילעּפַאק ןַײז טימ "ייוו
 ."ירדנלכ , ןעמַאנ ןטימ עקַאט טסייה סאו ,עטערעּפַא רעטמיר



 .רעד- ןּואי ,ןבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא טנעמירנַא רעד יו .םַעדכַאנ |
 ..סימ טָאה יױזַא ,ענעשעקיטַײז ןיא טנײלעננַײרַא םיא טָאה רעשזדענעמ

 .םעד ןסע ןעמונעג ןוא טפעשעג ופֲא ןנירקענ חטרח דלַאב רעמַאלק רעט

 -דנַאהרַאפ טלַײאעג יױזַא ךיז טָאה רֶע יאמל ,בלַאװש לסינ ,ןַאינַאּפמַאק
 -קעּפס עכעלטע עטשרע יד דָאנ -- ןמיס א .םניח יצחב הדוחס ַאזַא ןעק
 .טםימ ןבירשענרעטנוא רעשזדענעמ-רעטַאעט רעבלעז רעד טָאה ןעלקַאט

 טקנוּפ זַײרּפ ַא רַאפ ןעלקַאטקעּפס קיסַײרד רָאנ ףֵא טנעמירגַא םעַײנ ַא ייז

  -סימ ,םיפתוש ייווצ יד זַא ,וצרעד טכַאדבעג טָאה סָאד ,ליפוזַא לָאמ ַײרד
 .-ידעמַא ןפַא לָאמ ןטשרע םעד ךיז ןלָאז ,בלַאװש ל?סינ ןוא רעמַאלק רעט
 ערעדנַא סָאד סנייא ןפורנַא ,ךיז ןעלטרעוועצ ,ןרעּפמַאעצ ןדָאב ןשינַאק
 -נערב טשינ ייז ןפוא םושב ןענָאק רימ סָאװ ,ןעמענ ענעדיישרַאפ טימ
 -יזַאד יד יװ ,טַײללטנעשזד עכלעזַא רַאפ טשינ ריז ןסַאּפ ייז לַײװ ,ןֶעג
 {סואוימ ַא טימ ןרעוו ןסָאלשעג טנַאקעג טָאה דיז ןעלטרעוו ַאזַא .ייווצ עק
 נָא טאהעג ןיוש טָאה (בלַאווש ?סינ) ייז ןופ רענייא םערָאװ ,לַאדנַאקס
 :,סילג ַא ,(רעמַאלק רעטסיפמ) ןָאינַאפמָאק ןַײז רַאפ שטעּפ ענמוומ ןטָאבעג
 .סנטַײצַאב ןוא טשימעגנַײרַא ךיז ןבָאה עטנזח רעד טימ ןזח רעד סָאוװ

 .=ָאמ טייטש ייֵז זַא ,טנַאמרעה ייז ,ןענַאינַאּפמָאק עטרעּפמַאעצ יִד ,ןעמונעצ
 .-ַאפַאר ןטַאטשַאב :עטסקיטכיװ יד טשינ ביוא ,טעברַא עקיטכיוו ַא רעייז
 .רַאפ רעּפַאס םענייש ַא רעייז טכַאמעג עטנזח יד טָאה לַײװרעד .ןָאקסעל
 יָאק .עלעדנַײרב) קאינרעשט םַאדַאמ יד ןדַָאלעגנַײא ,ענומַאק רעצנַאג רעד
  טימ ןעמוק טנַאזעגוצ ןבָאה סָאװ ,טַײלסדנַאל רעשזמָאל רַאּפ ַא ןוא (קַאז
 - ָאפ רעשזמָאל :םעד ,ןַאמסדנַאל רעייז טימ ןעגנערברַאפ "ןסעסימ, .עדעייז

 ,בעל ַא ןבעג יוא ןענַאי נַאּפמַאק ענַײז טימ ךיז ןענעקַאב ,טנווַא ןַא ,ייװַאל

 | : ,ןטָאבעג טָאה טָאג יוװ ,רעטנוא

 קיטַײרד ןוא ןייא לטיּפַאק -

 -עיפַארנָאיב ענדָאמ ַא

 -נוא יװ ,טכַײל ױזַא טשינ ןעוועג יא ןָאקסעלַאפַאר ?ןטַאטשַאב,
 סנטשרע .ןלעטשרַאפ טנַאקעג ריז ןבָאה "ענומאק, רעד ןופ םיפתוש ערעזד

 .טניז ןופ ,ןגיוא יד ןיא טקוקעגנָא טשינ טעמב ןאקסעלַאפַא ר ן ןעמ טָאה

 ,רעד טימ םורַא ְךיז רע טריפ געט עצנַאג .עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא ןעמ

 -םיא ַאב םיקסע רַאפ סָאװ ,ריא טסייוו רעמָאט , -- קַאינרעשט םַאדַאמ
 .רע- .טשינ םיא ןעמ טעז ,טבַאנרעדּפַא טמוק ןוא --- "?היח רעד טָא טימ

 .הסירא םעניא סרעטַאעט עלַא ןוא ,ןטרעצנַאק עלַא ףַא םוטעמוא ןסיוא זיא
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 רע יננ.ךַײלג .,"ןואטּפא} סע טפור עמ סָאװ ,קראויוינ .ןשִייוג .ןשיטַארקַאט
 .טָאד .טשינ יו דַַײלנ ,ןדִיי יד וצ טשינ ,םִויונ יד ֹוצ רעהַא ןעמוקעג טלָאװ

 טשיג טְלָאװ רע יוװ ךַײלְנ ,סערעטניא ןַא םיא רַאפ טָאה רעטַאעט שידִוי

 -ידְיי םעד ןופ ןרעמש רעקידנשזדנַאלב ןייק ,טסיטרַא רעשידִיי ןייק ןַײז
 | .ָאטעג ןשידִיי םענופ דניק ןייק ,רעטַאעט םענדנודענ ןש

 .טשינ ךיז ףיורעד ןשטנעמ-"ענומָאק , ערעזדנוא ןבָאה טַײצ עטשרע יד
 .סָאד ---טכַארטעג דיז ייז ןבָאה -- ןאמרעננוי ַא .טקוקענמורַא קרַאטש ױזַא

 -רעטַײװ .ןעזמודַא ?סיב ַא ךיז רע זָאל ,דנַאל דמערפ ַא ןיא לָאמ עטשרע

 .,ךיז ןנערפכָאנ ,םורק טיא הַא ןקוק ןביוהעגנַא ייז ןבָאה רעבָא רעטַײוװ

 .טקוק רע יאמל ,וסומ ןגָאז ןעמונעג ןוא ,טוט רע סָאװ ןוא טייג רע .ןיחגוו

 טשינ רעסעב טרידוטש רע יאמל ?ףרַאדַאב רע סָאװ ,םעד וצ וצ .טשינ דיז

 :ןוא ,'ןואט-ןואד, טסייה סָאוװ ,קרָאיהינ ןשידִוו םעניא עניב עׂשידיי יד

 .עשידייו רענַאקירעמַא עטמיראב יד ןֹופ ןשַאנ סעּפע טשינ טעז רע יאמל

 ?"ןרַאטס;

 .עניב עשידִיי יד זַא ,טרעפטנעענּפָא ַאקסעלַאטַאר ייז טָאה ףיורעד

 ביוא ןוא ,ךרוד ןוא ךרוד ןיוש יז ןעק רע ,ןרידוטש וצ רע טרָאּפשרַאפ

 -וא יד ַאב ןַײז ךעלנעמ רָאנ סע ןָאק ,"ןשַאנ, ןֹופ ערער א ןַײז ןָאק סע
 - .,ןרעטַאעט עסיורג רענַאקירעמַא יד } א ,םלועה תומ

 : .טבילשטנעב יד רַאפ ץורית אוַא טשינ רעמ ןעוועג רעבָא זיא סָאד

 -ןיב ענענייא ענַײז טימ קרַאידוינ ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג ןיא ַאקסעלַאפַאר
 העבַא ןֵבָאה ןשטנעמ-ענומָאק יד .ןרעוו ריווועג ןכיג ןיאו ןלעוו רימ יו ,םענ

 זַא ,סיוכרֹוד טלָאװעג ןבָאה ייז .ןדירפוצ ןַײז טנַאקעג טשינ טימרעד
 .העקרָאידוינ ןרַאפ ןטערטּפיוא רעכיג סָאװ לָאז ַאקסעלַאפַאר לגיּפש רעייז
 | .ןיא רע סָאװ ןוא זיא רע רעװ ןזַײװַאב ,םוקילבוּפ ןשידִיי

 רע ,טנַאקעג טָאה רע סָאװ ,ןַאטעג בלַאװש לסינ טָאה ,דעלריטַאנ
 ןעגנוטַײצ עשידִיי יד ןופ סרעטרָאּפער עלַא טכַאמעג טנַאקַאב םדוק טָאה
 א ייז טָאה רע .ןצרוק ןיא ָאקסעלַאפַאר ָאעל ןופ עיפַארגַאיב רעד טימ

 נָא רעד ןופ טמַאטש ַאקסעלַאּפַאר זַא ,דוסב רעדנוזַאב ןדעי ,ןבעגעגרעב
 +עּס --- רעטָאפ ןַײז זא ,טשערַאקוב ןיא עילימַאפ רעשידִיי רעטסנעעזעג
 -עמוד ןיא ןריקנַאב עטסכַײר יד ןופ רענייא זיא --- .ַאקסעלַאּפַאר ?יאןיש
 טָאה סע רָאנ ,ןייֵלַא גינעק םענופ טכער-רעגריב ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,עינ
 .-סיױרַא ָאעל רעניילק רעד טָאה זַײװדניק ךַאנ !עגנעמ ַא טסָאקעגּפָא םיא
 ןרידוטש טמולחענג ןוא ןטייקַיעּפ עשיטסיטרַא עקידלאװעג ןזיװַאב
 :טשינ ,ןרעה טשינ טלָאװעג טשינ ןרעטלע עשיטַאנַאפ יד ןבאה ,"טסנוק,
 .רֵאַפ לָאמנייא רָאפ ךיז טלעטש ןוא ַאעל רעגנוי רעֶד בשיימ דיז זיא .ןעז
 ןהעלעטשטפירש עשיטַאמַארד עטסּוװַאב יד ,ןגינעג רעשינעמור רעד
 יי ,..אווליִפ ןעמרַאק
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 :טסַײר --- ,ןלעװַאנ ןופ ןירעלעטשטפירש ַא זיא ַאווליס ןעמרַאק =

 ַאב ּפָארַא טשינ טלַאפ בלַאװש ?םינ רָאנ .רעטרָאּפער רעד רעכיא םיא
 ;רעטַײװ טלייצרעד רע ,דיז

 ךיז טָאה ָאזלַא ,ונ ?ןיוש יז ןיא עמַארד ףֵא עטניבמ ַא רעבָא ---|

 רַאּפ ַא טנעיילעגרָאפ ןוא ריא רַאפ טלעטשעגרָאפ ָאקסעלַאפַאר ַאעל רעזדנוא

 ףֵא םיא טָאה יז זַא ,םילכ יד ןופ סױרַא ױזַא ןגינעק יד זיא ,ןנַאלַאנָאמ

 רעד .רעטַאעט ןשינעמור ןטסערג ןיא ןרידוטש ןבעגעג גנונעכער ריא

 .עניב רעשידיי רעד וצ טברעטשעג דימת טָאה רעבָא ָאקסעלַאטַאר רעטנוי

 ,רע טגָאז ,ףרַאד ךיא ןוא ,קלָאפ ןשידִיי ןופ דניק א רע טנָאז ,ןיב ךיא,

 ןיא לָאמנייא ןוא ."עדמערפ ןייק טשינ ,רַארּפש ןַײמ ,קלָאפ ןַײמ ןעניר

 ירעדנַאװ רעשידִיי ַא טימ טזָאלעגקעװַא ךיז רע טָאה ןנרָאמירפ םענייש ַא

 עינעמור רעביא טַײצ רענעי ןיא טעשזדנַאלבענמורַא טָאה סָאװ ,עּפורט

 רענייא ןעוועג זיא עּפורט רענעי ןופ רָאטקעריד רעד ,טָאטש וצ טָאטש ןופ

 "רעב ,ןַאמצלָאה גרוטַאמַארד רעטנרעלענכיוה ןוא טסיטרַא רעסיוועג ַא

 קרעװ ןטמירַאב םעד ןופ רעסַאּפרַאפ רעטמירַאב רעד ,ןַאמצלָאה ךרַאנ

 ... ַאטסָאקַא לאירוא,

 :ןכערברעטנוא טזומעג רעטרַאּפער רעד םיא טָאה ַאד

 לאירוא? ןֹופ רעסַאפרַאפ רעד ,בלַאװש רעטסימ ,ימ זויקסעו ---

 .וואקצוג ?רַאק רָאנ ,ןַאמצלָאה טשינ זיא "ַאטסָאקַא

 "רַאפ רע .ךיז ןרילרַאפ סָאװ ,יד ןופ טשינ רעבָא זיא בלַאװש ?סינ

 | :ךיז טרעפטנע

 םעד ןיימ ךיא .ווָאקצוג ?רַאק זיא רעסַאפרַאפ רעד זַא ,סייוו ךיא ---

 .שידִיי ףֵא רעצעזרעביא

 "רַאפ רעד לָאמַאכָאנ רעביא םיא טגַאלש --- !ןעדרַאּפ רוי געב יא ---

 זיא "ַאטסָאקַא לאירוא, ןופ רעצעזרעביא רעד --- ,רעטרָאּפער רעטנשקע

 .רענרעל ףסוי רָאנ ,ןַאמצלָאה טשינ

 ;רעטַײוװו טקַאה בלַאװש ?סינ

 "יא רעטשרע רעד ןעוועג זיא רענרעל ,רענרעל זַא ,סייוו ךוש ---

 "רעביא רעד םימ ןדירפוצ ןעוועג טשינ ןַאמצֿלָאה רעבָא זיא ,רעצעזרעב

 ףַא טצעזענקעװַא דיז ןגרַאמירפ םענייש ַא ןיא ֿלָאמנייא רע טָאה גנוצעז

 ,סַײנַא רעביא קרעוװ עצנַאנ סָאד טצעזעגרעביא טָאה ןוא טכַאנ רעצנַאג ַא

 -ייק ,ןעגנולעג רעייז םיא זיא'ס ןוא ,ןגעוו סָאקסעלַאּפַאר ןופ לעיצעּפס

 ,ןַאמצלַאה יװ ,?ַאטסַאקַא לאירוא, טצעזענרעביא טשינ ךָאנ טָאה רענ

 ריא .ַאקסעלַאפַאר יװ ,עלָאר יד טליּפשעג טשינ ױזַא ךָאנ טָאה רענייק ןוא

 אז לָאמנייא טָאה ןיוװ ןיא זַא ,ןילַא טקַאפ םעד ןופ ןייטשרַאפ טנַאק

 ןופ עלַאר רעד ןיא ןָאקסעלַאּפַאר ןעזעג ,לַאטנענָאז רעסיורג רעד ,לַאטנענ

 .טטגָאזעג ןוא ,דניק ןיילק ַא יװ ,טנייועצ ךיז רע טָאה ,ַאטסָאקַא לאירוא
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 !עלָאר יד טשינ ןיוש רע טליּפש רעמ --- קע ןַא ,לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא

 טשינ עקַאט יז טָאה רע :טרָאװ ןטלַאהענ טָאה רע ?ריא טניימ סָאװ ןוא

 ..סטוג סנעמעלַא ןבָאה ױזַא לָאז ךיא -- ןַײרַא טיוט ןזיב טליּפשעג

 ,.רעדניק עקידעקערש ןייק טשינ ןענַײז סרעטרָאּפער רענַאקירעמַא יד

 לסיב ַא טסקיפענוצ יו טשינ רעמ ייז ןבָאה ,ףָאלב טפייה סָאוװ ,ןסייוו ייז

 ,טסייה סָאד ,בלאוש ?סינ ןֹופ טרעהעגנָא ךיז ןבָאה ייז סָאװ ץלַא סָאד
 ןיא סע ןוא -- טניילענוצ לסיב ַא ,ןפרָאװענסױרַא ייז ןבָאה ל?סיב ַא

 .עיפַארנַאיב עכעלרעדנווו ַא סיױורַא

 טָאה ,טַאלב סָאד טנפעענ טָאה ַאקסעלַאפַאר זַא ,גָאט ןרעדנַא ןפיוא

 "מש-לפכ א טימ טלטיטַאב ,עיפַארגַאיב ענענייא ןַײז טנעיילעגרעביא רע
 ; ;:תויתוא עסיורג טימ לעק קידהנ

 !עניב רעשידַי רעד ףַא ןרעטש רעַײנ ַא
 !דיז רע סיוא ַאװליס ןעמרַאק

 .ר אט ס ןגנוי טניורק ןנינע ק
 "רעדט טימ טסינ אטנענ ַאז

 עמ זא ,רעטכעלעג אזא ןלַאפעננָא ןיא דלעה ןננוי רעזדנוא הַא
 ,טעװעטַארעגּפָא םיוק םיא טָאה

 קיסיײרד ןוא ייווצ לטיּפַאק

 "עינראצעביק,, רעד ןיא
 -ענ ןריובעג ,טרָאוו שינַאקירעמַא-שידִיי ַא ןיא סָאד --- ?ץעביק,

 עסערּפ רעשידִיי רעד ןופ ןרעפס יד ןיא ,ןדָאב ןשינַאקידעמַא ןפַא ןרָאװ)

 ,רעטַאעט ןשידִיי ןוא

 ןעמֹוקנֶא ךיא ןומ -- ןֹושָל רעזדנוא ףַא טרָאװ סָאד ןצעזרעביא
 יזַא ןנַאז ןווגרּפ ןוא ןפידנַאב ןוא רעטרעוו ןופ ייר רעצנַאנ ַא וצ

 ןריפ ,רעטרעוװכעטש טימ ךיז ןפרַאװרעביא ;טסייה ןצעביק ךיז

 יד ןיא ךיז ןסענַײא ,ןניוא יד ןיא ערה-ןושל ןדייר ,טרָא ןפַא תוליכר
 רעטעביז רעד זיב ןעננַאלרעד ,תרנרנ יד ןיא םענעי ןכירקנַײרַא ,רענייב

 ,ןדנווו יד ףַא ןצלַאז ,?ּפַאצרַאװש ןיא ןפערט ,רעיוא ןיא ןעווילערד ,ּפיר
 יד ןייגרעד ,ןרעדַא יד ןענערט ,טיֹוה יד ןסַײר ,סעקשיק יד ןרעביירט

 ,תורּפכ ןנַאלש ,ןטוג טימ ,ןלייא ןַײנ ןבָארנַאב ,עקיטקע יד ןכַאמ ,ןרָאי

 "ףורב ,ןיא ןושָל שידִיו רעזדנוא !ַא -- המשנ יד ןעמענפיורַא קידנשוק
 "אווצ ןפירנאב עֶלַא יד סָאװ ,ןורסח רעד רעבָא זיא ,ךַײר גונעג םשה
 ,"ץעביק , טרָאװ ןקיצנייא ןוא ןייא םעד וצ טשינ ןעמוק ,ןעמונעג ןעמ
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 טנַאקעג טָאה ןדָאב ןשינַאקירעמַא ןקיטראנגייא ןקרַאטש ןפַא ;.רָאנ .םָאוו;

 ,ארומ ךיא בָאה ,וזַא דלַאביוװ ןוא ,ןסקַאװסיױוא ןוא ןעֶולבפיוא סעכלעזַא!

 יֿפעזַא .םָאד ןיא סָאװ ,ךַײא ןבענוצרעביא רעווש ןַײז רימ טעוװו סע .זַא

 .,"עינרַאצעביק, םעכ

 עכלעזַא עּפַאק  ַא רעדָא ,בולק ןימ .ַא ןיא סָאד ---.עינראצעביק יד
 -עג ַא ףיונוצ ךיז ןעמוק סע ּוװ ,קרָאי-וינ ןופ טקירטסיד ןטנַײנ םענוא|

 -עט ,רוטַארעטיל וצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ .,ןטנעגילעטניא סַאלק רעסיוו
 -י | יי ,קיטילָאּפ ןוא רעטַא

 -עלַא ןוא ןרעגַאל ענעדיישרַאפ ןופ ןשטנעמ :בור סָאד ןענַײז סָאד 7
 ,ןטנערוקנַאק -- לָאמטּפֶא ,סרענגעק --- ?ייטנטסרעמ ,ןעײטרַאּפ  יילר

 ןבָאה סָאװ ,ןבעל ןפַא םיאנוש עטרעטיברַאפ -- םַאנסיוא ןַא טעמכ ןוא

 םעד סנייא ןרעה טשינ ,ףוצרּפ םעד ןקוקנא טשינ ךיז ןענַאק ,טנַײפ ךיז;

 סָאװ ,םיאנוש עטנערברַאפ עכלעזַא ןענַײז סָאד ,ןיינ ,ןעמַאנ םנרעדנַא

 נא רעד טלָאװ ,גיואז ןַא .ןכַאמוצ ,הלילח לָאז ,?שמל ,ייז ןופ רענייא זַא
 .רבק ןפַא םיא ַאב סכעליירפ ַא ןצנַאט ןעגנַאנעג רערעד

 יד עינרַאצעביק רעד ןיא ףיונוצ ךיז ןעמוק טַײצ רעסיוועג ַא ןיא

 ַאב רעדעי ,רעטרע עסיוועג ערעייז ףַא ךיז ןצעזַאב ,ןעניױשרַאּפ עקיזָאד

 -ַאּפ ענַײז טימ ןוא ןשטנעמייײטרַאּפ ענַײז טימ טלגנירעגמורַא ,?שיט ןַײז
 עמ ,ןַײרַא ?יומ ןיא ןעמענ סעּפע ןעגנַאלרעד ךיז טסייה עמ .,ןטָאירט

 ,טסייה סָאד ;ַײרעצעביק ַא ןָא ךיז טבייה סע ןוא---- ןרַאניצ טרעכיוררַאפ
 לשיט ןייא ךיז ןפרַאװרעביא ןָא ןעמ טבייה טומ ןטוג ןיא רַאנ טשרמולכ
 ןוא ןציוו ,תונצל ןוא רעטרעווכעטש ,ןטנעמילּפמַאק טימ ןרעדנַא ןרעביא

 ערעדנַא סָאד סנייא ןשַאוװרעביא ,ןעַײרעדױלּפ ןוא תומכח ,סעקטָאילּפ

 ענעבירטעגרעביא ןַצ ןֹוא עפרַאש וצ ?סיב ַא ךדרודי טערג עקיטיוק סָאד-

 םענעי קידנעײנַײברַאפ ןטערטנָא ,תואמזוג עשיטסיראמוח: ןוא קיטיִרַק
 טענימ רענעי יו ,ןגינעגרַאפ טימ ןעז ,ייו טוט סע וו ,טרָאד עמַאס

 אקווד .ץֹלַא סָאד ןוא --- עיצקעלּפָאּפַא יד רעֶיִׁש טמוקַאב ,טלּפַאצ ,ךיַז

 רעדָא עלעכיימש ךעלביל ַא טימ ,רעלסעוװַאטַאק ףַא ,ןפיוא ןטסעב ןיא
 ,רעטכעלעג ןקיבליה .ַא טימ

 ןשטנעמ צו ,םונהיג רעַײרפ ןימ ַא ןיא סָאד -- עינראצעביק .'יד/

 טמעזעב ןעמ ּוװ ,דָאבציװש ןימ ַא ,רעַײפ ןפַא ךיז ןעלנעדּפ ןוא ;ןטָארב'

 "קע ןפַאשַאב ןרעוו ,עינרַאצעביק רעד ןיא ַאד ,ערעדנא סָאד סנייא ףיז .

 "עירַאק טמיטשַאב ,סעיצַאטוּפער ןוא ןעגנוניימ טריצירבַאֿפ ;ןעמערטס !

 םגאז עינרַאצעביק יד .סרעלטסנוק ןוא ןטסיטרא ,םרעבַײרש ; ןופ : סער

 יד .ןזייב וִצ העדא ןטוג וצ ףרַאש זוא ..ץרוק גנזניימ עטשרע ריא;.סיורַא"

 יק יה ,טיוה רעדַא :טיוט -- טקידערעוו ריא סיױרַא טנַארט::עינדַאצעבוק/

 ..?לזאזעל,-.רעדָא -?טַײר-ללָא; :ֿפּפמעטש "א טנייל :עינראצטעב .
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 ,"עינרַאצעביק , סעכלעזַא ןיא סע סָאװ ,ןיוש טסייוו ריא זַא ,דניצַא
 .ןטערטוצנַײרַא זדנוא טימ ןיהַא עלַײװ א ףֵא ןטעב ךַײא רימ ןלעוו

+ + 4 + + 
+ + + + + + + 

 ,נעט יד ןופ רענייא ,גָאט-לּפענ ןקידנעיסַא ןַא ןיא ןעוועג זיא סָאד

 עכיוה יד טימ טלעטשרַאט ,קרָאי-װינ ןופ ןעלמיה עקיטכיזמוא יד ןעוו

 ,,סעצַארק-ןקלָאװ, ןטרָאד ייז טפור עמ סָאװ ,ןרעיומ עטרעּפמולעגמוא
 -ויז ,/רעטייוועלע , טרָאד ןסייה סָאוװ ,ןענַאב-למיה ענרעזַײא יד טימ ןוא
 רענַאדנָאל ןופ קילבנא םעד ןּפָאכ ןוא טרעכיודרַאפ ןוא טנייוורַאפ ןענ
 ,פמיה

 טָאטש עטייווצ יד ןעוו ,חעש יד ,טַײצ-גַאטימרַאפ סע ןיא ןעוועג ןוא
 לזיב ןיא ץְלַא :םַארערַאט ןטכער םעד ןיא עמַאס טלַאה טלעוװ רעד ןופ
 ץלַא ,טפיוק ץֹלַא ,טפיול ץלא ,טעברַא ץלַא ,טשיור ץלַא ,טסייה סָאד --
 סע ןוא לסעק ַא ןיא'ס -- טרָאוװ ןייא טימ .טלדנַאװ ץלַא ,טלדנַאה
 ,טכָאק

 ןיא ,טַײצ-זיב עמאס יד ןעוועג זיא סָאד סָאו ,קידנקוק טשינ

 -ַאב ןעוועג ןענַײז ךעלשיט עֶלַא .טקַאּפעג לופ ןעוועג ?עינרַאצעביק ,, יד
 ןענאטשעג ןיא ךיור רעיולב ַא ,ןפרַאװוצכרוד טשינ עקליּפש ַא .טצעז
 !םרעדיױלּפעג ,טדערעגנ טָאה ץלַא ,ןדַײנשוצכרוד רעסעמ א טימ שטָאכ ---
 ,ןצעביק ןטכער ןיא ןטלַאהעג טָאה םִלֹוע רעד ,?לכה .טרענַארגעג ןוא

 -עג ,ןענױשרַאּפ ַײרד ןסעזעג ןענַײז ךעלשיט יד ןופ םענייא ַאב
 טשינרַאג ןבָאה ייז זַא ,סעומש א ןיא טפיטרַאפ ןעוועג ןוא דיב ןעקנורט
 ,רעלַײמ יד ןיא ןעמעלַא ַאב ייז ןענַײז טונימ רעד ןיא טקנוּפ זַא ,טרעהעג
 ןענױשרַאּפ ַײרד יד ,טרַא ןטספרַאש ןפַא םלוע םענופ טצעביקעג ןרעוו
 ןלייצדעד ןייא ןיא ,ןרעדנַא ןרעביא סנייא ןדייר ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה
 ,טייטש טלעוו יד סָאװ ףַא םירקש ןקַאה ןוא ךיז ןעמירַאב ,טייקסיורג
 -וו} ,ןניפ ןיא טרעהרַאפ ךיז ןבָאה סָאוװ ,ןעניױשרַאּפ ַײרד עקיזַאד יד ןופ
 ,טלעװ רעטלַא רעד ןופ ךָאנ טנַאקַאב טוג ץנַאנ זדנוא ייז ןופ ייווצ ןענ
 .ןָאדנַאל ןֹופ

 28 לֹא לא

 רעמַאלק רעטסימ ,טנַײרפ עטסעב ערעזדנוא ,ייז ןעוועג ןענַײז סָאד
 ןטירד ןטימ ךיז ןענעקַאב וצ ךָאנ זדנוא טבַײלב טציא ,בלַאװש לסינ ןֹוא
 -עמַא רעטכע ןַא רָאנ ,רענַאדנַאל ןייק טשינ ןיֹוׁש ןיא סָאװ ,ןױש'רַאּפ
 רעדנַא ןַא ,לַײמ א רַאפ ןענעקרעד ריא טעוװ רענַאקירעמַא ןַא ,רענַאקיר
 ןַא טימ ,ךיז ןטלַאה רעדנַא ןַא טימ ,ךַארּפש רעדנַא ַא טימ ,ןעזסיוא
 "ראה ,רעטנרָאזרַאֿפ א ןיא רעדנעלגנע רעד תעב .ךיז ןעמענַאב רעדנַא
 8 ,רעקידעבעל ַא רענַאקירעמַא רעד זײא ,רעקילָאכנַאלעמ רעטנטּככו
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 -ַאמ עמענעגנַא עַײרפ טימ ,ןניוא עפרַאש עגולק טימ יקנעי רעכעליירפ

 .ןייצ ענעדלָאנ רָאנ ,עדמערפ טימ ,ןרעינ

 -ַאקירעמַא-שידִיי ַא ןיא ,ןבַײרשַאב ןעייג רימ סָאװ ,ןױשרַאּפ רעד
 .7 ע ק י נ ןיא ןעמָאנ ןַײז ןוא ,רעשזדענעמ-רעטַאעט רענ

 םעניא ןטייקכעלנעזרעּפ עטסרעפוּפָאּפ יד ןופ רענייא ןיא ?עקינ

 ןיא סָאוו ,ךעלשטנעמ עביל עטוג ענעי ןופ רענייא ,קרָאי-וינ ןשידַיד

 סע טעוו ןושל רעזדנוא ףָא ."יִאב דונ ַא, ןָא סע ןעמ טפור עקירעמא

 !רָאנ זיב רעדורב רעטונג ַא רעדָא ,"?רעדורב טוג א, יװ סיורג ױזַא ןסייה

 ַאב ןפערט ריא טעוו קידנעטש .בַײל םענופ דמעה סָאד !בוט נזמ ַא

 .םינּפ ןכעליירפ םענעּפָא ןגנוי דימת ןפַא עלעכיימש ךעלטנַײרפ ַא םיא

 תלימג ַא ךיוא לָאמטפַא ,טרָאװ טוג ַא ךַײא רַאפ רע טָאה לָאסעלַא

 טפָא ץנַאג .רע טָאה רעבָא לָאמעלַא טשינ ,רָאנ טָאה רע יבֲא -- דסח

 .ךרצנ א רע זיא דימת .לסח-תלימנ ַא פכוז ןיילַא לעקינ זַא ,סע טערט

 .ליבצנַאמ רעד ןיא יז ,קידָאּפס ןיא םיא ַאב טיינ "סעסימ, ןַײז לַײוװ

 רעד ןיא סיוא סע ןצונ ןטנערוקנַאק יד םיאנוש ענַײז .סע ןסייוו עלַא

 לָאמ ַײרד ךָאנ וצ ןנייל ייז ,ךַײא טלָאמ ,ךעלגעמ טַײוװ יו עינרַאצעביק

 גנירצלַא ןופ ןלעוו לָאז לעקינ .עבָאב רעייז ןופ טכַאל רע רָאנ ,ליפיוזַא

 !טרַאּפשעגנַא טציא ןיוש רע טלָאװ ווו --- ןצרַאה םוצ ןעמענ ךיִז

 ןסיורג ןיא רעפָאלב ןטסערג ןרַאפ םיא טלַאה עמ זַא ,סייוו לעקינ

 .קדָאוד-וינ

 ,אמזונ ַא עינרַאצעביק רעד ןיא טלייצרעד רענייא זַא ,סייוו ?לעקינ

 ."?לעקינ -- סע טגָאז רעוו, :גערפ ַא רערעדנַא רעד םיא טוט

 סָאװ ,ןכַאו םיא ףֵַא סיוא טכַארט עינרַאצעביק יד זַא ,סייוו לעקינ

 ,ןגיולפעג טשינ ,ןגיוטשענ טשינ

 יו ,טמירַאב ךיז טָאה יבקַאי ,?עקינ ,רע זַא ,טלייצרעד עמ ,לשמכ

 -ַארַאגַאינ םעד ליבָאמָאטיױוא ןַא טימ ןרָאפעגרעביא לָאמַא ןיא רע ױזַא
 .טסָארֿפ ןקידנענערב ַא ןיא זומת ןטימ ןיא ,ןַײא ןרעביא לַאפ

 !םרעלּפַאלּפ !ןטכַארטסיױא ןָאק עיצַאנרעביק יד סָאװ ,אלימ רָאנ

 זָאל ,ונַא ?שודיח רעד ןיא סָאװ !ןטנערוקנַאק !םיאנוש !סרעייגקידייל
 ַאזַא טימ ןעמירַאב ךיז סרעשזדענעמ-רעטַאעט יד ןופ רעצעמע ךָאנ ןווורּפ
 -ינ ,רע יוװ ױזַא ,ןוּורּפ רעצעמע רָאנ זָאל ,ונַא ?לעקינ ,רע יװ ,סעסקוס
 ךָאוו ןייא ןיא ,ירטנואק רעד רעביא עּפורט רעד טימ ןָאט רָאפ ַא ,לעק
 -לעדַאליפ ןיא לָאמ ייוצ טעטש טכַא ןיא ןעננולעטשרַאפ ףלעווצ ןבעג

 !קירוצ ןוא ָאנַאקיש זיב עיפ

 ,רעמַאלק רעטסימ ןוא בלַאוװש לסינ ,עטנַאקַאב עטלַא ייווצ ערעזדנוא רַאּפ
 טשינ ,עטכישעג רענעגייא ןַײז טימ רעדעי טרעפטנעעגּפָא םיא ןבָאה סָאוו
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 ןייא ןיא ירטנואק רעד רעביא רָאפ סלעקינ רַאפ הלילח ןרָאװעג טמעשרַאפ
 ןוא ַָאנַאקיש ןיב עיפלעדַאליפ ןופ לָאמ ייוצ טעטש טכַא רעביא ךָאוו

 ,קירוצ

 ךיא ןוא ףָאלב ןיא טרעהרַאפ ךיז ןבָאה ַײרד יד זַא ,ןנָאז ןָאק עמ
 ,ןפַאלברעביא טעוו סע ןעמעוו רעוו ,גובמוה

 קיטַײרד ןוא ירד לטיּפַאק

 ?גובמוה,/ ןוא "ףָאלב ,

 עשינַאקירעמַא-טכע ךיוא ןענַײז סָאד -- ?"גובמוח , ןוא ?ףָאלב,
 ןיא ןצעזרעביא טכַײל ױזַא טשינ ךיז ןזָאל סָאוװ ,ןפירנַאב ןוא רעטרעוו

 טןגיל ןבָארנ ַא ןנַאוּפָא טָאלנג טשינ --- טסייח ןפָאלב ,ךַארּפש רעדנַא ןייק
 ,רירַאי ַא ?מיה ןפַא ןטכַארטסיוא ,ןַײרַא טלעוו רעד ןיא םירקש ןקַאה

 ,קעווצ םוש ַא ןָא ,ןגיולפעג טשינ ,ןגיוטשעג טשינ סָאװ ,ךַאז ַא ןלייצרעד
 סָאד טרעוו טרָאד .טנַײפ עקירעמַא טָאה סָאד ,עפ ,ןגיל םשל טָאלנ

 שירַאנ ַא ,סואימ א -- ?קינַײשט א ןקַאה, :ןֹושָל רעייז ףַא ןפורעגנַא

 ,ןכערברַאפ

 רעד .ןעמסענזיב ליפוצ ,נולק וצ ףיורעד זיא רענַאקירעמַא רעד ,ןייג

 טניילרַאפ ,טַײז ַא ףַא ?שוילעּפַאק סָאד טקוררַאפ רע ןַא ,רענַאקירעמַא
 ,ןניל ַא ּפִא ךַײא טקָאט ןוא ןטסעוװ רעד רעטנוא רענניפ עבָארג עדייב
 םע -- רקיע רעד ןֹוא ,קידלושמוא-קיצנוק ןוא טָאלג-קיכעלַײק סע זיא

 ,"סענזיב , יד וצ ,קסע םוצ ןֵא ךיז רעחענ

 "טיצאנרעביק, ןיא ןציז ,ןעניױשרַאּפ עטנַאמרעדנביוא עלַא יד טָא
 אב יוו ,סרעיינקידייל ןייק טשינ הלילח סָאד ןענַײז ,ךיז ןצעביק ןוא

 סָאװ ,שרדמה תיב ןוא ?עקנַאשזעלה ימכח, עסיוועג יד ,לשמל ,זדנוא

 ,ןייג .טסעומש עמ ןוא ןעמ טציז רעבירעד ,ןָאט וצ סָאוװ טשינ ןבָאה

 עמ יװ ,רעדָא ,גנוקיטפעשאב א ,ארבוע ןַא ןיא ןיילַא סָאד -- ןצעביק
 ,?םענזיב, ַא ,ןטרָאד סע טפור

 ןסעזעג ןענַײז סָאװ ,?עקינ ןוא רעמַאלק רעטסימ ,בלאווש ?סינ

 עקיטיינ ןופ טסעומשענג ןבָאה ,עינרַאצעביק רעד ןיא ןנרַאמירפ םענעי
 ייוצ ערעזדנוא .טפָאלבעג ייז ןבָאה סענויב 'ד בילוצ עקַאט ןוא ,סענזיכ

 -עי טזומעג רעבָא ןבָאה טלעוו רעטְלַא רעד ןופ סרעפָאלב עטנַאקַאב-טלַא
 ריז ןנעמ ףָאלב ?ופ ןעיניא םעד ןיא זַא ,ןבענוצ ןצרַאה ןיא ךיז ַאב רעד

 ענַײז טימ ייז טָאה לעקינ ,ןטנַאקַאב םעַײנ רעייז ַאב עבורה יד ןצייה

 בעד טּפַאלקרַאפ יױזַא ,ןייצ יד טדעררַאפ ױזַא ןעַײרעמירַאב ןֹוא תוישעמ
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 קיטנעהּפָא טעמכ ןבילבענ ןענַײז ייז זַא ,חומ םעד טלמוטרַאפ ןוא ּפָאק
 ַא ןגעו טלדנַאהעג ָאד ךיז טָאה סע .ןגַײװשוצ ףוס-לכ-ףוס טזומעג ןוא
 רעטַאעט ןיא ךיז וצ טרישזַאננַא סָאװ רָאנ טָאה לעקינ :;ןינע ןקיטכיוז

 עינעמור ןופ ןיגינעק יד סָאװ ,טשערַאקוב ןופ רַאטס ןגנוי ןטמירַאב םעד

 ,טלעוו רעד ןופ רעקיגַארט ןטסערג סלַא טניורקענ םיא טָאה

 ןרעביא רענייא ,עדייב ןבָאה רעמַאלק רעטסימ ןוא בלַאוװש ?סינ
 -ןפ תואלפנו םיסינ ןוא טייקסיורג ןלייצרעד ןייא ןיא ןטלַאהעג ,ןרעדנַאז

 -רעד טָאה רעמַאלק רעטסימ סָאוװ ,טַײצ רעד ןיא ,רעלטסניק ןגנוי םענ

 -|ּפ רענַאדנַאל סָאד טשאררעביא טָאה ַאקסעלַאפַאר ױזַא יו ,טלייצ

 זיא סָאװ ,רעמַאלק רעטסימ ,רע יוװ ,ןַאמ ַאזַא וליפַא טרעביוצַאב ,םוקילב

 -נָאֹל ןופ סעקישטשרַאיטקַא עשירענַײניצ יד ןרעה ןעגנַאנעג טשינ לָאמנייק

 -עלַא ןנָאלשעגרעביא בלַאװש ?סינ םיא טָאה ,רעטַאעטדןַאליװַאּפ רענַאד

 טשינ ןבָאה ,ןטסירק ,רעדנעלננע עתמא ?רעמ ריא טפרַאד סָאװ, ;לָאמ

 טנוה ַא זיא ,טנַאזעג ייז ןבָאה ,גניווריא .ןבױלּפָא יונעג ךיז טנַאקעג

 ."!סטוג סנעמעלא ןבָאה יױזַא לָאז ךיא ,םיא ןגנעקַא

 טַײצ רעבלעז רעד ןיא ,טרעהעג טשינ עדייב רעבָא ייז טָאה ?עקינ

 ענעדלַאנ יד ןזיוװַאב ,טלכיימשענ רע טָאה ,טפָאלבעג ןבָאה ייווצ ענעי ןעוז

 ןופ ןטייקסיורג עַײנ ןוא תוישעמ עַײנ טכַארטענוצ השעמ-תעב ןוא ןייֵצ

 יד ןיא ץַאלּפ ןטשרע םעד ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,עפורט ןַײז ןופ ןוא ךיז

 ַא זָאל --- ,טנַאיעג רע טָאה -- ,ונֲא ,"ַאקירעמַא ווֶא סטייטס דעטַײנוי,

 טָאה עמ זַא ,ךיז ןעמירַאב ןווּורּפ טשרָאקַא עקירעמַא ןיא רעטַאעט שידִיײ
 סקאב ןיא ןציז סטייטס דעטַײנוי יד ןופ טנעדיזערּפ םעד ךיז אב ןעזעג

 ,רע רָאנ ,םיא ַאב רָאנ ןפערט דךיז ןַאק ךַאז ַאזַא !ָאװַארב ןעשטַאלק ןוא

 םיא טָאה סָאװ ,ןטלעווזור רַאפ ןלעטשרָאפ ךיז ןעוועג הכוז טָאה ,לעקינ

 טשטַאּפעג ןוא ןגיוא יד ןיא רעטַאעט ןצנַאג ןרַאפ טנַאה יד טקירדעג
 יד ןיא ןעמעלַא רַאפ ןוא ?!טַײר-ללַא טסיב וד ,לעקינ,; ;עציילּפ ןיא
 ןיישט דנע שטַאװ םענעדלָאנ םעד ךיז ןופ טעּפעשטענּפָא ידעט טָאה ןניוא

 -רעוו יד ַאב ..,ןעקנעדנַא םוצ טנעזערּפ א ןנַארטענרעטנוא םיא טָאה ןוא

 --רַאפ ןֹוא רענייז םענעלָאטש ןטערַאבענּפָא ןַא סיורַא ?לעקינ טּפַאכ רעט
 רעד סָאװ ,טייק רעד טימ רענייז םענעדלָאנ םעד זַא -- ,ךיז טרעפטנע

 רעד ןיא ךיז טימ טשינ רע טנַארט ,טקנעשעג םיא טָאה טנעדיזערּפ

 !רעוװענ .ןכַאוז

 ןטניה .ךיז טוט ןטניה סָאװ ,טשינ טעז ןוא ?לעקינ סיוא טזָאל יױזַא

 -מַאק ןַײז טימ לעקינ רָאטקעריד םעד טצעכיק עמ ןוא םיצל הרבה ןציז

 -יבמ טגָאז עמ ןוא ל?גיופ רעטשערַאקוב ןַײז ןופ קזוח טכַאמ עמ .עינַאּפ

 -עביק רעד ןיא ,ַאד ,ןליּפש ןעזעגנ םיא טָאה עמ רעדייא ךָאנ ,םיא ףַא תונ

 -עלַא טימ טניורקעג ןיוש ןַאקסעלַאפַאר ַאעל רעזדנוא ןעמ טָאה ,עינרַאצ
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 שינעמור, ,"לקנַאי-םייח , ,"לגיופכעפ, ,"ןרָאהנירג, :?שמל יװ ,ןעמענ יילד
 סָאוו ,ןשינעמענוצ עכלעזַא ךָאנ ןוא "?רוחב עוװַאקעשט , ,"לכעטסַאּפ
 -יא ןא ןבָאה ןפרַאד טַײל יד יו שרעדנַא טשינ זַא ,ןזיװַאבסיױרַא ןבָאה
 .ַײברעד סערעטניא םענעג

 סָאװ ,ןרעטַאעט ערעדנַא ןופ ןטָאירטַאּפ רעדָא ןעוועג ןענַײז סָאד
 -וב ןופ ?רַאטס, ןגנוי םעד ךיז וצ ןּפַאכוצרעביא ןטָארעג טשינ זיא ייז
 ,רעגַאל ןטייוצ םענופ ?ססערּפ, רעד ןופ רעייטשרָאפ רעדָא ,טשערַאק
 -רַאפ טָאה 'ודננכש דצ, רעד יאמל ,ןדַײל טנַאקעג טשינ ןבָאה סָאװ
 .ןַײרַא גָאט ןיא ןרעטש ןקידנעיינפיוא םעד טבױלענּפָא ןוא רעורפ טּפַאכ
 ןציז סָאװ ,ןטנעהוקנַאקןרָאיטקא עגנוי ןעוועג סָאד ןענַײז רשפא ןוא
 סָאמַא ךיז טעװ "ןָאיני, יד זיב ,ןטרַאװ ןוא קרָאי-וינ ןיא גנַאלנרָאז
 טמוק ַאד ןוא -- עינַאּפמָאק רעד ןיא ןעמעננַײרַא ייז ןוא ןעמערַאברעד
 ,טפַאכענפיוא טרעוו ןוא ,ָאקסעלַאפַאר א רענייא סעּפע ,לגנַיו ַא ,קענש ַא
 ןביוהענפיוא טרעוו ,טנעמשזַאגנַא ןטסעב םעד טמוקַאב ,בוט-ןבא ןַא יו
 יד ןרעוו טקיּפעצ טשינ ןַאק ,ונ --- ,ןַײרַא ?מיה ןזיב ?ססערּפ , רעד ןופ
 ?ןייטש-טלעוו יד סָאװ ףַא ןצעביק טשינ םיא ןעמ לָאז ?לָאג

 טָאלּפמַאק ַא ןכַאמ ןעז ףרַאד עמ ,קיצניװ זיא ןייֵלַא ןצעביק ,זיינ
 ןבָאה לָאז 'ןרָאהנירג, רעד זַא ,ןעז ףרַאדַאב עמ .טכערמוא ַאזַא ןגעקי
 טפיײפעגסיוא ןרעוו טירטפיוא ןטשרע םַאב לָאז רע ,לַאפכרוד ןדובכב ַא
 ןוא הלּפמ סנמה ןבָאה לָאז רע -- טרָאװ ןייא טימ .טרַא ןטסנעש ןפַא
 ןייק קידוצ הנידמ סעסובמולַאק ןופ ןרָאפוצקעװַא קשח ןעמוקַאב לָאז
 .רעורפ סָאװ ןוא טשערדַאקוב

 ןַאק ָאד .גנידצלא ןָאק סָאװ ,דנַאל טשטנעבעג ַא ןיא עקידעמַא ןַא
 למיה ןיא ךַײלג ןצעזפיורַא ןוא סנקעטש הַא ןבייהפיוא ןשטנעמ א ןעש
 -לטימ א ,ןַײרַא היתחת-לואש רעד ןיא ךַײלנ זיא --- טשינ זַא רעדָא ,ןַײרַא
 ,אטשינ ןיא סָאד --- געוו רענעדלָאג ַא ,טקנופ

 -רויס רַאפ סָאװ ,טסנוװעג טשינרַאג טָאה רע !ָאקסעלַאפַאר רעמערַא
 -ענ ייז טָאה סָאװ רָאנ ,דנַאל םענעדלַאג םעניא םיא טרַאוװרעד סע זירּפ
 טרָאד ,וו ךיא סייוו ןעוועג רָאנ זיא ּפָאק ןַײז זַא ,ַאקסעלַאּפַאר טרעה

 ךעטפניפ רעד ןיא ,קרָאיהינ לייט ןשיטַארקַאטסירַא עמַאס םעד ןיא
 ?וינעווע

 -ַאב יד עקירעמא ץנַאנ רעביא ןעננולקענ ןוא טניווועג טָאה טרָאד

 םסימ ןעמָאנ ןטימ ערעּפָאדטארג רעזירַאּפ רעד ןופ ןרענניז עטמיד
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 קיטַײרד ןוא ריפ לטיּפָאק

 ןאמַאד םענופ ןדלעה רעד ןנעוו לסיב ַא

 -דניק טעמכ רךָאנ ,ןרָאי עגנוי יד ןיא טָאה סָאװ ,ןדלעה רעזדנוא

 "ושטש רעבלַא ןופ עּפורט רענדנו-ענ רעד טימ טעשזדנַאלבעגמורַא ,זַײװ

 טימ ,"ןכַאמ-תבש, טימ םוקילבוּפ עשידִיי סָאד ןעוועג חמשמ ןוא קַאּפ

 -לעזַא ךָאנ טימ ןוא ?טכַאנ רעד ףַא קיטַארּפ, טימ ,"הוח ,יוא-יואדיוא,

 טעוו ןעמָאנ ריא זַא ,טכירעג טשינ סיוועג ךיז טָאה ,ךעלדיל ענייש עכ

 רעד ןיא עטמירַאב עטשרע יד ןשיוװצ ןָאנכיױוא םעד ןעמענרַאפ לָאמַא
 .טעוו סע זַא ,טמולחעג טשינ וליפַא ,רימ ןעניימ ,ריא ךיז טָאה סע ,טלעוו

 "ייא ןיא טנעפַאטרַאּפַא ןצנַאנ ַא ןעמענרַאפ טעוװ יז ןעוו ,טַײצ ַא ןעמוק

 יד -- ןסַאנ עטסכַײר 'ד ןופ רענייא ףַא ןלעטָאה עטסכַײר יד ןופ םענ

 רעדָא ,קרָאי-װינ טָאטש-טלעו רעטסכַײר רעסיורג רעד --- וינעווע עטפניפ

 -יירד קעלב ַא טימ ?יבָאמַאטיױא םענענייא ןַא ןיא ןרָאפסױרַא טעוװ יז זַא

 ןעגנוטַײצ-טלעװו עטסערג יד ןֹופ סרעטרָאּפער זַא רעדָא ,טנַארפ ןיא רעוו
 -ָאטָאפ טימ ןטרַאװּפָא יז גנַאלנהעש ןוא ןרעגַאלַאב זַײװנצוט יז ןלעוו

 ַײרד-ייוצ שטָאכ ןדייר וצ ריא טימ היכז ַא ןבָאה ,ןטַארַאּפַא עשיפארנ

 .טונימ

 טמוק גנורעדנעראפ ןימ אזַא -- ?ןביוהרעד יוזַא ןעמ טרעװ יו

 ןיא ןריובענ טשינ טרעוװ טַײקטמירַאב ַא .ןיינ ןוא ַאי ןשיווצ ןופ טשינ

 "עג טמירַאב ךיז טָאה סָאװ ,ןקיצנייא ןדעי ןופ ןבעל סָאד .טכַאנ ןייא

 ַא ,רעלטסניק ַא ,רעגניז ַא ,רעליּפש ַא ןַײז סע לָאז ,טלעוו רעד ןיא טכַאמ

 ךיז טלעטש ,רענַאילימ רעכַאפליפ ַא רעדָא ,רעלעטשטפירש ַא ,רעלַאמ

 געװ רעד .זַײװנפוטש ףיורַא גרַאב ןנַײטש טרַא ןיפ ַא יװ ,רָאפ ןדנוא

 זיא לָאמעלַא טשינ ןוא ,רערעווש ַא ןוא רעטַײוװ ַא ,רעגנַאֿל ץנַאנ א ןיא

 לָאז עמ .רענרעד טימ לייטנטסרעמ -- ,ןעמולב טימ טניילעגסיוא רע

 -לעה עגנוי רעזדנוא סָאװ ,שפנ-תמנע יד טימ תורצ יד ןנעוורעביא ןענַאק

 םָאה יז סָאװ ,ןרערט עליטש יד טימ ,ןענאטשעגסיוא זיא ,9שמ5 ,ןד

 ,ןסיוו טשינ לָאז רענייק זַא ,תודוס-דוסב רעגעלענ ןפַא ךיז ַאב ןסָאגרַאפ

 ריא ןופ ץנַאלג םעד ןגיוווענרעביא לָאמ ךס ַא ןטלָאװ ייז זַא ,ןַײז ןָאק

 -רַאסיורג סָאד סָאװ ,ןטנעמסידָאלּפַא עקיכליה יד טימ גלָאפרעד ןקיטציא

 -ולב עקידנקעמש יד טימ ,ןרעג ױזַא דניצַא ריא טקנעש םוקילבופ עקיט

 עליפ יד טימ ,סיפ ןיב ּפָאק ןופ םוטעמוא יז טפרַאװַאב עמ סָאו ,ןעמ

 רעסיורג רעד ןיא רעטנוא טציא ריא טנָארט ןעמ סָאװ ,תונתמ עכַײר

 ,...טלעוו רעשיטַארקַאטסירַא
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 -טע ןופ ןרָאװעג ןעמונענסיורַא זיא ָאד ןבענ ןעיינ רימ סָאװ סָאד

 טעוו רענעייל רעד ,עשידִיי ןוא עשילננע ,ןעננוטַײצ רענַאקירעמַא עכעל

 -ענוצ ?סיב ַא ןיא סעכלעוו ןוא תמא ןזיאו סעכלעוו ,ןענעקרעד ןיילַא
 :עמַאלקע- דובכל טפַאלב

 -ערָא ַאב עיבַארַאסעב ןיא עלעטעטש ןיילק ַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג,
 ססימ ןיא ,(ןוח ַא ןוא בר ַא זיא רעטָאפ רעד) ןרעטלע עשיטַאנַאפ עמ
 -רעדנַאװ עּפורט ַא ךרוד טּפענדיקעג ןעוועג זַײװדניק קַאוויּפס ַאילַאזַאר
 דנַאל םענעי ןיא םורַא ןעשזדנַאלב סָאװ ,םרענַײגיצ עשידִיי ,ןרָאיטקַא
 -נוי ןענעבננ ייז סָאװ ,טימרעד ךיז ןקיטפעשַאב ןוא טָאטש וצ טָאטש ןופ

 ןענַײז ,ןּפַאכ טשינ ייז לָאז עמ .סעסירטקַא רַאפ ייז ןכַאמ ןוא ךעלדיימ ענ
 ןעגניז לָאז יז ,ןעננווװצעג ןוא ץענערג יד ןעננַאנעגרעבירַא ריא טימ ייז

 ןטערַאבַאק עֶלַא ןיא םעדכַאנ ,סַאנ רעד הַא רעורפ ,ךעלדיל-ןסַאג

 טלָאװ ערעירַאק ריא זַא ,ךעלנעמ ,סלָאה-קיזומ ןוא ןענַאטנַאש-עפַאק
 -ןסַאנ עלַא "וו ,גָאליּפע ןקירעירט ַא טימ טקידנעעג קַאווייּפס ססימ

 רַאֿפ טכַארבענ יז טלָאװ לַאפוצ רעכעלקילג ַא טשינ ןעוו ,סנרענניז

 -רַאֿפ ךיז טָאה סָאוו ,ךירבמע אלעשפמרַאמ ןרענניז רעטמירַאב-טלעוו רעד

 עריא טימ ךיוא יוװ ,רעדיל-רענַײגיצ עדנצייר עריא טימ טריסערעטנוא

 םעדכַאנ טָאה ןרעגניז ענעטלעז עקיזָאד יד .,ןניוא-דענַײניצ עקידנענערב
 ןשיכַײרטסע ןיא םוַאיזוטנע סיורנג עמיטש עדנצייר ריא טימ ןפורעגסיױרַא

 ַא טימ ןרָאװעג טרעַאב ןיילַא ןפעזַאידץנַארפ ןופ זיא יז זַא ױזַא ,ףיוה
 רעצרוק ַא ןיא טכַאמעגכרוד דנצנעלג ,קיזומ ןרידוטש וצ הַא עידנעּפיטס

 ןַא ןופ גנונעכעה רעד ףַא יִז ןיא ,םוירָאטַאװרעסנַאק רעניוו סָאד טַײצ

 -- ןטרָאד ןופ ןוא ןילרעב ןייק ןרָאװעג טקישענּפָא טַאננַאמ ןשירַאגנוא
 -נַארפ ןסיוועג ַא טימ טנעקַאב ךיז טָאה יז נו ,רָאי ייווצ ףַא זירַאּפ ןייק

 ןיא טריפעגנַײרַא יז טָאה רעכלעוו ,קָאשער קאשז ,טַאנעצעמ ןשיזיוצ

 ןטָארטעגפיױא לָאמ ןטשרע םוצ זיא יז ווו ,ערעּפַא-דנַארג רעזירַאּפ רעד
 דראכיר ןופ גנוריפפיוא רעד רעטנוא ,"ארטקעלע, ערעּפָא רעַײנ רעד ןיא
 ורָאװעג טרישזַא;נַא דלַאב ןזיא יז ןַא ,גלָאפרעד ןסיורג ַאזַא טימ ,םיורטש
 ןַאילימ ןבלַאה א ןופ ןַײרּפ ַא טימ ןטַאנַאמ ַײרד ףֵא ערעּפָא רעד ןיא
 "וב ןיא ןוא ןיוו ןיא יז רימ ןעעז טַײצ רעצרוק ַא טימ רעטעּפש ,קנַארפ

 רעטעּפש ?סיב ַא ,טכַאנ א ןָארק טנזיוט ןעצ ןיוש טנירק יז נו ,טשעּפַאד

 ןוא טכאנ ַא טנופ טרעדנוה ייווצ טימ ןָאדנָאל ןיא טרישזַאננַא יז טרעוו
 -- טירטסיורא ןדעי רַאפ רַאלָאד טנזיוט ייווצ טימ קרָאידוינ ןיא טציא
 רעד ןופ ןירענניז עטסערג יד רָאנ טכיירגרעד טָאה סע ןכלעוו וצ ,זַײרּפ ַא
 ."ַאבלעמ עטמירַאב יד ,טְלעוֶו

 -רַאּפ ענעדיישרַאֿפ ןופ ךעלווירב רַאּפ ַא ןעגנערב רימ ןלעוו דניצַא

 עקיזַאד יד זַא ,ןפָאה ריס .ןטַײצ ענעדיישרַאפ ןיא ןבירשענ ,ןעניוש'
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 "נוא ןופ ןבעל ןכעלרעניא םוצ תוכַײש ןטנעָאנ ַא ןבָאה סָאװ ,ךעלווידב

 ןוא סעיפַארנַאיב עֶלַא ןופ רעמ ךס ַא ןגָאז זדנוא ןלעוו ,ןדלעה רעזד

 .ןעלקיטרַא-סננוטַײצ

 קיסַײרד ןוא ףניפ לטיּפַאק

 ךירבמע ַאלעשטרַאמ וצ קַאװיּפס ַאזָאר ןופ

 !ַאלעשטרַאמ ןעכרעטומ ערעַײט

 ךַײא בָאה ןוא טָאטשטרובעג ןַײמ ןיא ךָאוװו עטירד יד ןיוש ןיב ךיא

 ןוא טכערמוא ןַא רימ ןופ ןיא סע .ןבירשעג ווידב ןקיצנייא ןייק ךָאנ

 .ווירב רעסיורג ַא :ןַײז טעוו ףָארטש ןַײמ .ןרעוו וצ טפָארטשַאב ןידראפ

 ,םענייר םעד ןוא .גנידצלַא ,ןעכרעטומ עביל ,ןבַײרשסיוא ךַײא לע ךיא

 ַאב ַאטשינ ןיא ריא רַאפ זַא ,טסייוו ןעכרעטומ ןַײמ .תמא ןקילייה םעד

 ןֶא בייה ךיא ,ןייֵלַא ךיז רַאפ דוס ןייק ָאטשינ זיא'ס יװ ,דוס ןייק רימ

 .םייה ןַײמ ןופ --- בייחנַא עמַאס ןופ

 סָאד .טזָאלעגרעביא יז בָאה ךיא יװ ,ןפָארטענ םייה ןַײמ בָאה ךיא

 ץרַאה סָאד רימ טָאה ךָאד ןוא .עלעטעטש עקנעמערָא עקניניילק ענעגייא

 עטלַא סָאד ןעזרעד ןבָאה ןניוא יד תעב ,טּפַאלקעג קרַאטש ,טּפַאלקעג

 טהעדנוה עטונ ןנַאלשעג טָאה סלוּפ רעד ,עלעטעטש עביל עטנַאקַאב

 -ַָאה, ןעמָאנ ןסיז ןביפ םעד טרעהרעד טָאה רעיוא סָאד תעב ,קיצנאווצ

 .?יטשענעל |

 ןיב ךיא ?ןעכרעטומ ,ןביילג רימ טעוװ ריא ...!יט---שענ---על---אה

 רד ןופ ביוטש ןעיורנ םעד ,דרע שצרַאווש יד ןשוק ןוא ןלַאפ וצ ןעוועג טיידנ

 "עג סָאד טלַאװ ךיא ןוא ,ןסַאג עטקיניירעג טשינ ,עטרעטסַאלפענ טשינ

 ןַײמ ןַא ,ערטסַאילַאכ רעד ןָא ,ןיילַא ןיב ךיא ןעוו ,ןָאטעג סיוועג ,סיוו

 ייז ךיא בָאה סָאװ וצ ,ךַא .סעטרבח ענַײמ ןָא ןוא ינינַאפלַאס ָארטסעַאמ

 ךיא ןיב יאמל ?םַארערַאט רעד טצונעג רימ טָאה סָאוװ וצ ?ןעמונעגטימ

 ,ןעכרעטומ דַײא רַאפ הדומ ךימ ןיב ךיא ?ןיילַא ןרָאפעג טשינ רעסעב

 םינּפ סָאד טמַאלפעג רימ טָאה סע זַא ,ןַײז טשינ לָאז סאד ךעלסעה יו

 ןוא ןשוק טּפַאכעגמורַא דימ ןבָאה רעטומ ןוא רעטָאפ ןַײמ תעב ,ייז רַאפ

 --- דייר טימ ןטָאשעג ןוא טכַאלעג ןוא טנייוועג טָאה עמַאמ ןַײמ ;ןזדלאה

 ,טיוט רעד יוװ ,סַאלב ןעוועג זיא עטַאט ןַײמ ןוא -- ןדעד ביל טָאה יז

 זיא רימ טימ סָאװ ,טשינ סייוו דיא .טרעטיצעג םיא ןבָאה טנעה יד ןוא

 יז לַײװ יצ ,ןעניפעג טנַאקעג טשינ טרָא ןייק רימ בָאה ךיא רָאנ ,ןעוועג
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 ?רעלטעטש עניילק ערעזדנוא ןיא עֶלַא יװ ,שיקנערפ-טלַא ןָאטעגנָא ןעויג

 רֵאנ ?שידִיי רעסיוא ,דַארּפש רעדנַא ןייק טשינ ןעייטשראפ ייז לַײװ יצ

 ,זיא סָאד ןיימענ טַײוו יו סייוו ךיא !ןעכרעטומ עביל ,טקַאפ א ןיא סָאד

 םימ טמעשעג .טמ עש עג רךימ בָאה ךיא :ןעוװעג סָאד זיא ױזַא רָאנ

 ױזַא ןגָארטעגרעביא רימ ןופ ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע עַײרטעג עביל ענַײמ
 .קיטײװצרַאה ןוא םירוסי ,תונויזב ,תורצ ?יפיוזַא תושובו-תוּפרח ליפ

 אצוי ךיא לי תוחוכ עלַא טימ ,עטהבושת-לעב ַא טציא ןיב ךיא,תמא

 -וב םעד טימ תחנ רעד ?סָאד טָאה טרעוו א רַאפ סָאװ רָאנ ,ייז ןגעק ןַײז

 רנַאטשמיא טשינ ןיא ,ןלייטוצ טציא ייז ןָאק ךיא סָאװ ,ןגינענרַאפ עלעס

 ייז בָאה ךיא סָאװ ץרעמש ןסיורג םעד ןופ קלחטנעצ ַא וליפַא ןלעד וצ

 -דנו-ענ רעשידִיי רעד טימ טלָאמעד ןרעוו ןענירטנַא ןַײמ טימ ןפַאשרַאפ

 ןעוו ,ןטעלגרַאפ לָאמנייק ךיא לע ןכערברַאפ ןקיזָאד םעד ,עּפורט רענ

 ךיא יוװ ,דלימ ןוא ביל ןוא טוג ױזַא לָאמ ןעצ ייז וצ ןַײז ןליפַא לָאז ךיא

 ףַא סיוא ביג ךיא סָאװ ,רעטנזיוט רעדעי ,רעטרעדנוה רעדעי ,ייז וצ ןיב

 קוק ךיא ןוא .."!טעּפש וצ !טעּפש וצ, ;רימ וצ טַײרש ,ךיא רעה ,ייז

 -ענ ביל ױזַא לָאמַא בָאה ךיא ןכלעוו ,רעטָאפ ןקנַארק ןעמערָא ןַײמ ףַא

 :ךימ ןגערפ ןגיוא עצרַאװש עסיורג ענַײז זַא ,רימ ךיז טכַאד סע ןוא ,טַאה

 ,טכענ ערעטצניפ עגנַאל יד ןיא טלָאמעד ,רעטכַאט ,ןעוועג וטסיב גוו

 ןפַא ןטעבעג טָאנ ןוא ןכַאמוצ טנַאקעג טשינ גיוא ןייק בָאה ךיא ןעוו

 סטוג ַא טרָאוװ ןייא ,ענַײד הרוש ןייא ,ריד ןופ עלעווידב ןייא ,,,?טיוט

 ןָאמרעד דיא ןוא ..."!ןעז וצ טלעוו יד ןבעגעג טלָאמעד רימ ךָאד טלָאװ

 רַאפ ןענעקיילרַאפ טלָאװעג לָאמַא בָאה ךיא יו ,ןעכרעטומ עביל ,ךימ

 דבכמ רַאפרעד םעדכָאנ ךימ בָאה ריא יוװ ןוא ,ןרעטלע בָאה ךיא זַא ,ךַײא

 ךיא ןוא ,ןייֵלַא ךיז רַאפ םינּפ סָאד טציא ךָאנ רימ טמַאלפ --- ,ןעוועג

 ַאזַא ןַײז לָאז סָאװ ,טלעוװ רעד ףֵא עטייווצ יד אטשינ זיא'ס זַא ,ןיפעג

 ָאטשינ ןיא'ס זַא ,םיוא רימ ךיז טלָאמ סע .,ךיא יוװ ,עקידניז ערעווש

 "יימ בילוצ םיא ףַא טיירג טשינ ןיב ךיא סָאװ ,טלעוװ רעד ףַא ןברק רעד

 -- ריז ֹוצ ןעמענרעכירַא ייז טלַאװעג בָאה ךיא ,ןרעטלע עטקידיילאב ענ

 טשינ םיא טעװ עמַאמ יד ןוא ,קנַארק זיא עטַאט רעד .ךעלנעמ טשינ ןיא

 יז טגָאו ,ןטישנא ריא לָאז עמ ןעוו ,וליפַא גָאט א ףָא ןיילַא ןזָאלרעביא

 "נע רעד ןופ ןיורק יד ,יז טגָאז ,ריא ןבעג ןוא דלָאנ טימ בוטש יד טָא;

 ייז ךיא לעוװ -- טנַאזעג רימ ךיא בָאה -- ֹונ ,"בָאנוצ ַא הכלמ רעשילג

 טימ ןגרָאזרַאפ ,זיוה ַא ןפיוק ייז לע ךיא ,רעטלע רעד ףַא ןענערָאװַאב

 ,ןַײז טשינ לָאז רע םערָא יוװ ,סָאבעלַאב רעדעי טבערטש ָאד ,"הלחנ, א

 וענגַאגַאב ךימ ךיא ןיב ַאד ךיוא ןוא ,."הלחנ, א ,םוטננייא ןַא ןבָאה וצ

 סע בָאה ךיא ,ןַײז וצ רעהעג סע יוװ ,ןצנַאגנניא טשינ ןרעטלע ענַײמ טימ

 ןטפיוא רעצנַאג רעה יװ טקנוּפ --- ייז בילוצ יו ,ךיז ביֿפוצ רעמ ןָאטעג
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 בילוצ יווװ ,ךיז בילוצ רעמ ןעוועג זיא םייהַא ןרָאפ וצ ןעמוק ןַײמ ןופ
 ..שטנעמ ןייא רָאנ ,ךַאז ןייא רָאנ רעהַא ןניוצעג טָאה ךימ םערָאװ ,ייז

 רָאנ טשינ ..ןיימ ךיא ןעמעוו ,סייו ַאלעשטרַאמ ןעכרעטומ ןַײמ
 ןרעוו ריווענ טנַאקעג טשינ בָאה ךיא ,ןענופענ טשינ ַאד םיא ךיא בָאה
 אד זיא םיא ןופ רכז ןייק .ןעמוקעגניהַא זיא ןייבעג ןַײז ןיהנוװ ,וליפַא
 8 ןרָאװעג ןיא החּפשמ רעצנַאג רעד ןופ .טשינ ןמיס ןייק ןוא ָאטשינ
 -םעווש-רעדירב ,ּפָארַא ןעניז ןופ רעטָאפ רעד ,ןברָאטשעג רעטומ יד .לת
 רעכלעוו ,ףיוה רעד ,ףיוה רעד רָאנ ןבילבעג ,ןכָארקעצ ריז ןענַײז סרעט
 ,ןייש ױזַא ןוא סיורג ױזַא ןגיוא יד ןיא רימ ַאב לָאמַא ןזיוועגסיוא טָאה
 יוזַא ןוא ךַײר יױזַא רימ ַאב ןעזענסיוא לָאמַא טָאה סָאװ ,זיוה סָאד ןוא
 -עגנַײרַא לָאמַא ןיב ךיא ןיהּוװ זיוה סָאד .קידבומ-םוי יֹוזַא ןוא קיטכיל
 טָאה סָאװ ,זיוה סָאד .ןדעדךנ ןכעלכַײרגרעד טשינ ַא ןיא יװ ,ןטָארט
 -ונ ןֹוא ןיילק .ךיז טיירפעג ןוא טכַאלענ ,טכַאקעג ,טבעלעג ױזַא לָאמַא
 ןעזעגסיוא טציא סָאד טָאה קיטעמוא ןוא קידעכַאװ ןוא םערָא ןוא קירעד
 סָאמַא ןיא טרָאד סָאװ ,םַארעראט ןצנַאג םענופ .ןניוא יד ןיא רימ ַאב
 -רבוע ןיוש ןיא סָאװ ,עבָאב עטלַא ןַא טשינ רעמ ןבילברַאפ זיא ,ןעוועג
 עמ סָאוװ ,גיוא ןַא ףֵא דנילב ןקז ַא טנוה ַא ןוא טָאידיא ןַא רעגַאוװש ַא ,לטב
 | ."שוקרעט, םיא טפור

 רַאֿפ ןפיוקקעװַא ךיא זומ ,טנַאזעג ךיא בָאה ,ףיוה ןקיזָאד םעד
 ךיא רימ לַײװ טשינ .ןייֵלַא ךיז ךיא בָאה טניימעג ןוא ,ןרעטלע ענַײמ
 ןעוו ?םיא ךיא ףרַאד רַאי עטוג עכלעוו ףַא -- ףיוה רעד ןלעפעג ױזַא
 ןופ זירּפַאק ַא ,זירּפָאק ַא רָאנ ןעוועג זיא סָאד .ןיינ ?ןַײז ָאד דיא לעװ
 ...ןיב ךיא יוװ ,ןרענַײניצ ַאזַא

 ריש ענעסירעצ טימ לָאמ ןטשרע םעד ןיב ךדיא ןעוו ,טלָאמעד ךָאנ
 תושפנ-תנכס טימ ןעוועג אנקמ ייז ךיא בָאה ,לעווש יד ןטָארטעגרעבירַא
 ףעד טימס טייקכעליירפ רעד טימ טייקיטכיל יד ייז ןענינרַאפ טשינ ןוא
 עמערָא ,זדנוא ןוא ,ליפיֹוזַא ,םידיגנ יד ,ייז טמוק סָאװרַאפ .טיײקכַײר
 -רַאה ןיא ףיט טכַארטעג טלָאמעד רימ ךיא בָאה ױזַא --- ?טשינראג ,טַײל
 טא ןומ ,ןפלעה לָאמַא רימ טעוװ טָאנ זַא ,ןבעגעג טרָאוװ סָאד דיז ןוא ןצ
 ףימ ןיא רשפא ןוא ..,!ענַײמ ,ענַײמ ,ענַײמ ןַײװ ףיוה םעד טימ בוטש יד

 ןוא ןניוצעגפיוא ,ןראװעג ןריובעג זיא ַאד לַײװ ,רעַײט זיוה סָאד טא
 -ייה סָאד ןדנוצעגנָא לָאמ ןטשרע םוצ טָאה רעכלעוו ,רעד ןסקַאוװעגסיױא
 םשינ ןיב ,טשינ ןָאק ךיא ןכלעוו ,רעד ..,?ןצרַאה ןַײמ ןיא ל?רעַײּפ עקיל
 ...?ןסענרַאפ וצ דנַאטשמיא

 -ענקעװַא ןוא ןעננודעג טשינ גנַאל ךימ בָאה דיא --- זיא השעמ יד יו
 קרַאטש טָאה עמַאמ ןַײמ סָאוו ,ףיורעד טקוקעג טשינ ,ףיוה םעד טפיוק

 יז טָאה -- ?קעדָאּפס ַאזַא רימ נגיוט סָאוװ וצ , .םעד ןנעק טריטסעטָארּפ
 םייטשראפ "?רעדימרַאה ןסיורג ַאזַא ךיא ףרַאד סָאוװ וצ --- .טהנעטעג
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 בָאה ױזַא !רענַײמ ,רענַײמ זיא ףיוה רעד .ךיא בָאה טריפעגסיוא זַא ,ךיז

 "עג םיא בָאה ךיא זַא ,ןסעגרַאפ רָאג טעמכ ןיוש בָאה ןוא טגָאזעג דיא

 .רעטלע רעד ףַא שינערָאװַאב ַא ,"הלחנ, א ,ןרעטלע יד בילוצ טפיוק

 ריר ,זיוה סָאד ןריטנַאמער סעכאלעמלַאב טלעטשעגקעװַא באה ךיא ןוא

 ."םסמער טימ םותיּפ , ןכַאמ ,ןטראג םעד ןצנַאלּפרעביא ,ףיוה םעד ןקינ

 זיא עמַאמ ןַײמ .קסע ןצנַאג ןפַא הטרח יוװ טעמב ןיוש ךיא בָאה טציא

 יילַא םייוו ךיא ??רעדימרַאה ַאזַא סָאװ וצ, :ןעוועג טכערעג טשינ ןעד

 ןעכרעטומ יד דימ טפור טפיזמוא טשינ .רעדימרַאה אזַא סָאװ וצ ,טשינ

 צ ַא 'װ ,טלעג םיוא גנערב ךיא .ןרענַײניצ ןעמָאנ ןטימ ַאלעשטרַאמ

 ןַײא טשינ ץיז ךיא .ןרענַײניצ א יװ ,סעטַאמש ביל באה ךיא .ןרענַײנ

 -ַאטנַאפ עשירענַײניצ טימ לופ ןיב ןוא ,ןרענַײניצ א יו ,טֹרָא ןַא ףַא

 עצנַאג סָאד .ןרענַײגצ א יװ ,אד דיא גנערברַאפ טַײצ יד ךיוא .סעיז

 ַא ףַא יװ ,רימ הַא ןקוק (םכותב רעטומ ןוא רעטָאפ ןַײמ ןוא) ?טעטש

 ןוא םעטרבח ענַײמ ןוא ךיא ,םורַא רימ ןעולפ געט עצנַאג ,רענענושמ

 ןיא, ןקינקיּפ עטפָא ןכַאמ רימ .ליבָאמַאטױא ןַא ףַא ,ָארטסעַאמ ןַײמ

 עשירענַײגיצ ןצנַאט רימ .רעדיל עשירענַײגיצ ןעגניז רימ ,לדלעוו ןטנעאנ

 הַא ןיוש טָאה ײצילַאּפ עניה יד זַא ,ןכַאז עכלעזַא ףיוא ןעוט רימ .ץנעט

 ,ליבַאמַאטױא ןטימ גָאטַאב ?ייצילַאּפ טרעה רעוו רָאנ .גיֹוא ןַא זדנוא

 עיבַארַאסעב ןיא טכענ עקידרעמוז ערעזדנוא ,ךַא ,לםיש ַא טימ טכַאנַאב

 יד ןֶא ךיז ןדניצ ,ךעלטכיל יװ ,זַײװקיצנייא ?ךַײלנ ייז וצ זיא סָאװ ---

 יד םױרַא טקוק דלַאװ טַײז רענעי ןופ .קעד-למיה ןטיירב ןיא ןרעטש

 ,לטעטש ןצנַאג ןטימ טערעשטָא ןטימ לכַײט סָאד טרעבליזַאב ןוא הנבל

 רָאנ ןפָאלש ןענַאק סע יװ ,קידלושמוא ױזַא ,קיור ױזַא טּפָאלש סָאװ

 ןענַײז סָאװ ,דס ןייק טשינ ןפרַאד סָאװ ,תושפנ עטנלע ,עמערָא עכלעזַא

 ןוא ..,"עגילעמַאמ , םָאד טפוד עמ סָאװ ,?כַאמ ןדליוו ַא טימ ןדירפוצ

 טַײז רענעי ןופ רענַײגיצ ,טלעוו רעסיורג רעד ןופ ןקוזובישַאב רימ רָאנ

 -עלַא טימ עטקיטעזעגרעביא ןוא ענעקנורטעגנַא ,ענעסענעגנַא ,ץענערג

 -וכ רעד ןֹופ טייקליטש עקילייה יד ןרעטש ,סוסקול ןוא םנגינעגרַאֿפ יילר

 -יוו רעייז סָאװ ,סעלסעוו יד ןופ ןעקסעילּפ םעד ךרוד טכַאנ רעקידפוש

 טַײצ ַא זיא טלַאמעד .,םיֹורַא לדלעוו ןטנעָאנ ןופ ןרעה ךיז טזַאפ לוקרעד

 ןוא ןַײרַא למיה ןיא ןקוק ןופ טַײצ א ןיא טלָאמעד .ןגַײװשליטש ןופ

 םורַא ןעשזדנַאלב סָאװ ,ךעלדנרעטש עטנַאקַאבמוא ןוא עטנַאקַאב ןכוז

 ,םעד רָאנ ןעקנעב ןופ טַײצ ַא זיא טלַאמעד ...געוו א ןַא ןוא רדס ַא ןָא

 רַאפ םַײצ ַא ןיא טלָאמעד ..,ןבעל ןיא לָאמ ןייא רָאנ ךיז טזַײװַאב סָאװ

 ןיא רימ ןרעלקרעדו ךיז לָאז רע ,ינינַאפלַאס רָאינעס ַָארטסעַאמ ןַײמ

 ביוא ,ארומ בָאה ךיא ,זיא סָאד !ךא .טסולג ץרַאה ןַײזװ לםיוו ,עביל

 ,ןפָאה רעבָא ?יװ ךיא !ןברק-עביפ דעטסקיצנאווצ ןוא ןייא רעד טשינ

 ַא הלילח ןעמ טעװ ,תונברק קיצנאוווצ עטשרע ענַײמ יוװ ,םיא ךיוא זַא
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 -ןאווצ ןוא ייווצ ןַײמ זַא ןוא ,ןעניפעג טשינ ךַײט ןיא םענעקנורטרעד
 ,לזמ רעמ טימ ןַײז טשינ טעוו רעטסקיצ

 ּרעמערא ,רעקידהעונצ רעליטש רעד ןיא ךיז ןעמ טבעל ױזַא טָא
 .טלעוו רעטַײשרַאפ ,רעכַײר ,רעסיורג רעד ןופ טַײוװ .םייה

 !קרַאטש-קרַאטש ַאלעשטרַאמ ןעכרעטומ ערעַײט ןַײמ שוק ךיא

 ןדנַײרפ ענעבעגעגרעביא רעַײ
 ."ַאזַאר ןרענַײגיצ

 קיטַײרד ןוא סקעז לטיּפַאק

 טםנַײרפ ןטוג ַא םענַײז וצ ךַאמלעטס ריאמ ןופ

 !טנַײרפ רערעַײט ןַײמ

 םָאוו ,דיירפ יד ןוא ןנינעגרַאפ םעד ןלעטשרָאפ ךַײא ןעד טנַאק ריא

 ,סנטשרע ?ווירב ןביל רעַײא ןעמוקַאב בָאה ךיא ןַא ,טַאהעג בָאה ךיא
 ךַײא ןופ ךָאד בָאה ךיא ןוא ,טָאנ ןעקנַאד ,טבעל ריא זַא ,עז דיא סָאװ

 ךַײא ןופ ךיא בָאה ,ןָאדנָאל ןיא ןיב ךיא טניז .טרעהעג טשינ טַײצ ַאזַא

 טַאלג ןוירב רעַײא ןענעייל רימ ַאב זיא ,תינשהו ,ןעּפ עטקנוטעגנַײא ןייק

 ,סיז ױזַא טשינ טבַײרש רענייק זַא ,סיוא רימ ךיז טלָאמ סע .נונעת ַא
 ךיז טסולג סע .ריא יוװ ,קיצרַאה ױֹזַא ןוא נולק ױזַא ,קיכעלַײק ױזַא
 ןֶא רימת ןופ ןיב ךיא זַא ,ךָאד טסייוו ריא .טרָאװו סכעלטיא ןשוקסיוא
 םָאוו ,ריא יוװ טנַײרפ ןטונ ַא ןופ ךָאנ טרפבו ,ןָאנֹרַאשז ןופ ?עטיבויל ַא

 טצרַאװשראפ םענייאניא ,טעוװװעדיבעג ,רע טנָאז ,םענייאניא ןבָאה רימ

 ,טיורב טימ גנירעה ַא ןסענעג םענייאניא ,דובכ ןיא ןוא רשוע ןיא ןרָאוװעג

 ןןרָאי !ןרָאי ,יוא .ןפַאלשענ טעב ןייא ןיא ,ןעקנורטעג זָאלג ןייא ןופ
 רעדעי וצ סע ןָאמרעד ןוא טוג רעייז קנעדעג ךיא ?שטָאכ ריא טקנעדעג

 -יֿפרַאפ ערעדנַא יוװ ,טנַײפ בָאה ךיא .טייהננעלעג רעדעי ַאב ןוא טַײצ

 ןַא ןוא ךיא ןיב יױזַא טָא --- ןיב ךיא סָאװ ןוא ןיב ךיא רעוו ,ןענעה
 בָאה םירקש ןוא טשינ ךיא סייוו תומכח ןייק .םיקו-יח רעטסָארּפ ַא ,קע

 -ָאק רימ וצ טמוק עמ זַא ,ןעמעלַא סוחי ןַײמ לייצרעד ךיא .טנַײפ ךיא

 -ירנ ןיא רעוו ,ןּפַאטסיױוא ,ןגערפסיוא ךימ ,ןטעזַאנ יד ןופ ןטנעדנַאּפסעה
 -ירב :ייז ךיא נָאז ,אשירנ זיא יױזַא יוװ ןוא ַאשירג זיא סָאוװ ןוא אש

 טשינ ןעוו ,ךיא ןיב סָאד -- אשירנ ,ַאשירנ טשינ זיא ַאשירנ ,ךעלרעד
 טסייה סָאד .טלעו רעד ףַא .ַאשירג ןייק ןעווענ טשינ טלָאװ ,ךיא

 -ַאמ א רעדָא ,?סָאי ַא רעדָא ,?לקנַאי ַא רעדָא ,לשרעה ַא ןעוועג טלַאוװ'ס
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 יֹוזַא ,ןעננילק יױזַא לָאז סָאװ ,ךַאמלעטס אשירג ןייק טשינ רָאנ .לט

 לָאז (ןגינעק יד ַאד טסייה יֹוזַא) ןייֵלַא ןיורק יד זַא ,ןַײז םלוע שיערמ
 ינערפסיוא ןוא טנַאה יד ןקירד םיא ,טרעצנָאק ףַא ךיז וצ ןדַאלנַײא םיא

 "סעווש ,עמַאמ-עטַאט עקַאט רע טָאה יצ :עלעקערב סכעלטיא םיא ַאב

 "ורַאב ךימ געמ ךיא ַאי ,ןכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא ,רעדירב ןוא סרעט
 .םעד טימ ןוא דנַאטשרַאפ ןטסָארּפ ןַײמ טימ ךיא רָאנ עקַאט זַא ,ןעמ

 ,החלצה עלעקיטש םעד טימ ןוא ,ןבענעגננַײא רימ טָאה טָאג סָאװ חֹוכ

 ,טַײוװװ יוזַא ןעננערב טנַאקעג ךיא בָאה ,טקנעשענ ריס טָאה רע סָאװ

 ;לוק ןייא ןייא עלַא ,ןוז ןַײמ רַאפ ןנַאלש ריז ןלָאז רעדנעל ןוא טעטש זַא
 .ורָאװעג טרעהעג סָאד זיא יו !ךַאמלעטס ַאשירנ ןוא דַאמלעטס ַאשירג

 עֶלַא ןופ טעטש טכא ןופ ןעננודַאלנַײא ןנירק ןעמ לָאז ךָאוװ ןייא ןיא זַא
 ןוא ןיוו ןוא ,רעטסעשטנַאמ ןֹופ ןוא זירַאּפ ןופ ;ץראה תופנכ עברַא

 ןופ ןוא קיצּפייל ןֹופ ,קרָאי-וװינ ןופ ןוא ןּפרעװטנַא ןופ ,נרוברעטעּפ ןופ
 שטָאכ ,ןרעפטנע רעורפ לָאז עמ ןעמעוו ,טשינ סייוו עמ --- ַאנַאקישט

 טציא ךיא ןיב ,סיעכהל וצ ףַא יו ןוא !רעקיטש ןעצ ףַא ךיז סַײרעצ

 "עמ ןקידרעירפ םעד ,ףתוש ןַײמ בָאה ךיא ,ןייַלַא שטנעמ ןייא ןבילבעג

 -ענג ןיוש ,טָאג ןעקנַאד ,ןבירשעג לָאמַא ךַײא בָאה'כ סָאוװ ,רעשזדענ

 ףלימַא טָאה רע ,ןרָאי יד ןעננַאנעגסיױוא םיא ןענַײז סע ,נעװו םעד ןבעג

 'ףיא בָאה .,רָאי ףניפ ףַא ךָאנ טקַארטנַאק ַא ןכַאמ וצ טאהעג קשח רעייז
 ,םיא ךיז טעוו סע ,טולב ןַײמ טימ ךיז טניוזעגנָא גונעג !סַאזַא ;טנַאזעג

 םערָאװ ,ןבעל טעוו רע לַײוװו ןעמולח טשינ םולח ַאזַא רעמ ,ךַײא טלָאמ

 'ךיא ןיב רעטציא .טלעוו רעד ףַא ךַאמלעטס ַאשירג ןייא רָאנ ָאד זיא'ס

 יא וט ךיא סָאװו ,סרעמזעלק ענַײמ ,הנותח ןַײמ ,סָאבעלַאב ןייֵלַא רימ

 -ענקעװַא סע ךיא בָאה ױזַא ,טנַאזעג ןיא נאז ךיא סָאװ ןוא ,ןָאטענ

 א ןיא עטַאט ַא זַא ,הליחתכל רעד ןופ ,ךימ ריא טייטשרַאפ ,טלעטש

 ןנַארטעגרעביא בָאה ךיא סָאו םערָאוװ .דניק ַא ןיא דניק ַא ןוא עטַאט

 ַאשירג זיב ,טעיַאדַאדטסעננָא ךיז בָאה ךיא סָאװ ןוא סעציילּפ ענַײמ ףַא

 'ףיא סייוו ,טנַײה זיא רע סָאװ ,דַאמלעטס ַאשירג רעד טָא ןרָאװעג זיא
 ףערעדנַא ןַא .טלעוו רעד ףַא רעטייווצ רעד רָאנ ןַארַאפ זיא'ס יצ ,טשינ

 טלָאװ גרַאב ַא .טעה-טעה טרַאּפשעגנָא גנַאל ןיוש טלָאװ טרָא ןַײמ ףַא
 ננידצלַא סָאד רָאנ ,ןסקַאװעג םיא ףָא טלָאװ זַארנ ,ןרָאװעג םיא ןופ

 וזַא טָא זַא ,טניימ טלעוו יד .ןסיוו טשינ לי ןוא טשינ רענייק סייוו

 ןיא ןעמ ןוא ,ךאמלעטס אשירג יװ ,ןרעטש ַאזַא סיוא טסקַאוו גנירג

 ףַא טַײט עמ ,טשינ רימ טנינראפ עמ ,טושּפ .אנקמ ל?סיב ַא רימ סָאד
 אל טימ דלַאנג טרַאש ךַאמלעטס רעד יו ,רָאנ עז, ;רענניפ יד טימ רימ

 ןייג וצ ןעמוק סָאװ ,טנַײרפ עטוג טשרמולכ ,עכלעזַא ןַארַאפ ?!סעטעּפ
 .ביג ךיא יאמל ,ןֹוז ןַײמ רַאֿפ ךיז ןגנרָאז ,דייר עטונ טימ ,תוצע טימ
 .טנעז בוװ ,טנַײרפ עטוג ,ןכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא ,ןרידוטש טשינ םיא
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 -עג ,טכַאדעג טנַײה טשינ ,זיא עווטסיימעס ןַײמ זַא ,רעירפ ןעוועג ריא
 טימ ןפַאלרַאפ ךיא ןיב ןייֵלַא ןוא רעגנוה ןופ גָאט ַא לָאמ ַײרד ןלאווש
 -רַאפ ?ךעלעוויטש עצנַאג רַאּפ ןייק טשינ טָאה ַאשירג ןַײמ סָאװ ,טולב
 בָאה ךיא ןַא ,דניק ןַײמ רַאפ טגרָאזעג טשינ טלָאמעד ריא טָאה סָאװ
 רעשידיי רעד ףַא רענענַאלשרעד ַא ,רעקירעגנוה ַא ןגָארטעגמורַא דימ
 -ומ א גאמרַאפ ךיא ,ןדָיי !המלש ינֲאא :ןגירשעג ,טנַאילירב ַא טימ סַאג
 !ןדיי ַא ןעק ךיא ,יוא ?טרעהעג טלָאמעד ךימ טָאה רעװ "!ןָאיל
 --  טלעוו ַא ןרָאפענסיױוא ןיוש ןיב ךיא זַא ,ןעמירַאב ךימ געמ ךדיא
 -עזדנוא יוװ ,טלעוו רעד ףַא חמוא עטייווצ יד ַאטשינ ,ריא טרעה ,אטשינ
 --- ףךייר יד רַאפ ןפָארטש טשינ דימ לָאז טָאג !ןַײז טנוזעג ןלָאז ,ןדִיי עד
 רעד ןיא טלעג ןפרַאוו סָאװ ,םירידַא םיריבג ,זדנוא ַאב םידיגנ ליפיוזַא
 חור רעד ףַא ,רעטנזיוט רעטרעדנוה ,רעטנזיוט םוא ןעגנערב ,עטָאלב
 ןוא --- םִייוג יד ןצנַאטכַאנ ףַא ,עטערַאק יד ןּפוטשכַאנ הַא ,סָאװ טסייוו
 טנַאלש עס זא ,ןפורּפָא ךיז לָאז'ס רעוו ,זדנוא ַאב ָאטשינ רעקיצנייא ןייק
 ענעסירעצ ביוא רָאנ ,וניבר השמ ןַײז געמ רע .טנַאלַאט א םיא וצ ןא
 רַאפ ןיוש ןענַײז טנַײה זַא ,ךיז טייטשרַאפ .תורצ ףַא רע זיא -- לוויטש
 זַא ,ךיירפ ַא ןוא ייז ַאב דובכ רעצנַאנ ַא ןיוש ,ןריט עלַא ןֿפָא זדנוא
 טציא ךיז טלָאװ טַאנגַאמ רעטסערג רעד ,קוק ַא טימ ייז טרעַאב ןוז ןַײמ
 -בָאט ןַײז ןעמענ ליוװ רע זַא ,ןגָאז לָאז ןוז ןַײמ ןעוו ,ךעלקילג טצעשעג
 טלָאװ רימ ךיוא ןוא .סיפ זיב ּפָאק ןופ םיא זעמ טלָאװ טלינענּפָא ,רעט
 .קנוו א ןבעג רָאנ לָאז ךיא ,דלָאג טימ לטיה עלופ ַא ןטָאשעגנַא ןעמ
 לעוװ ךיא ,סנייש ַא ןרעה ריא טעוװ ,טלעוו רעד ףַא טָאג ַא ַאד רעבָא זיא
 ןטוג א רַאפ ץרַאה סָאד לסיב ַא ןסיגסיוא ,ןלייצרעד עקַאט ךַײא סע
 .עטכישעג עצנַאנ ַא זיא'ס ,טנַײרפ

 -יימ ַא ןופ טלייצרעד טָאהעג לָאמַא ךַײא בָאה ךיא ,ריא טקנעדעג
 -ַאר ןעמָאנ ןטימ ,רעטַאעט ןשידִוי ןופ עסירטקַא ןַא ,עציװַאסַארק ַא לד/
 טָאה רע .טנַאקַאב ריא טימ רימ ךיא בָאה ןקַאּפושטש ַאב ?קַאוװיּפס עז
 ?סייוו ךיא ,עשרַאו ןופ עקשטינעמילּפ ַא ענַײז ןיא יז זַא ,טמירַאב דיז
 ןופ עקשטינעמילּפ ַא ןַײז זָאל --- עשרַאװ ןופ עקשטינעמילּפ ַא טגָאז רע
 פדיימ עקיזָאד סָאד רעבָא רימ ןיא !חנימ-אקפנ א רימ זיא'ס .עשרַאוו
 -- ןגאז ךַײא ךיא לָאז סָאװ .טונימ רעטשרע רעד ןופ ןרָאװעג ןלעפעג
 -יװַאסַארק ַא ,לדיימ ןייש א עקַאט ,סנטשרע !ןרָאוװעג ןלעפענ קרַאטש
 "יינוצ א יװ ,ץראוש ,ןליפַא עצרַאוװש א ,ןניוא עקידנענערב םימ ,עצ
 א -- ןגָאז ןָאק עמ ,?דיימ שירַאנ ןייק טשינ ןוא !ןח אלמ רָאנ .ןירעג
 ,עמיטש ריא טנַײה .רעַײפ-םַאלפ -- ןערב א ,עקידעבעל ַא ,תעד רב
 הניגנ ןופ ?לעטיבויל א ןיב ךיא ןזַא ,ךימ ךָאד טנעק ריא !ןעגניז ריא
 ךיא בָאה ,טיורב םעד ןיא ןיב ךיא טניז ןוא ,רעטַאעט ׁשיִדָיי ןופ ןוא
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 סנרענניז טימ סרעגניז ןבעל ןַײמ ףַא אמתסמ טרעהעגנָא ןיוש ךימ

 -וּפמס עזַאר יד יוװ ןעגניז ױזַא רָאנ ,זדלַאה םענופ ןיוש טכירק סע ,גונעג

 ףַײא וצ טגניז יז .ןרעה טשינ לע ןוא טרעהעג טשינ ךיא בָאה ,קַאװ

 טָאה לדיימ סָאד ,ןגָאז ךַײא ךיא לָאז סָאװ !ןַײרַא המשנ רעד ןיא ךַײלנ

 ףרַאד סָאד זַא ,ןעזעגסיױרַא דלַאב ךיא בָאה ןדייר ריא ךָאנ ,ןעמונענ ךימ

 -שטינעמילּפ ַא סקַאּפושטש טשינ ,עסירטקַא ענעריובעג ןייק טשינ ןַײז

 עצנַאג יד זַא ,סיֹוא ךיז טזָאל סע ,הוה ךכ ,דניק א סנטַאט א רָאנ ,עק

 -שטינעמילּפ ַא סקַאּטטשטש טשינ ןיא ?דיימ סָאד .בזכו רקש זיא השעמ

 ןיילק ַא ןופ רָאנ ,עשרַאװ ןופ טשינ ןוא .עדמערפ-דליוו א רָאנ ,עק

 "עג ךיא ןיב ױזַא .רעטכַאט ַא סנזח ַא ,עיבַארַאסעב ןופ ץענרע לטעטש

 ןַײז טימ טרָאד ןעוועג ןיא קַאּפישטש ןַא ,ןיוש רעטעּפש ןראוװעג ריווו

 ,עמיטש ריא ןרָאװעג ןלעפעג םיא ןיא ,ןעגניז טרעהעג יז ןוא עּפורט

 ,גרעב ענעהלַאג טגָאזענוצ ריא ,םייח רעד ןופ טרַאנענסױרַא יז רע טָאה

 ײַאז עכלעזַא ךָאנ ןֹוא קיזומ ןרידוטש ןבעג יז רע טעװ דנַאלסיוא ןיא זַא

 ןיילַא רע טָאה ,ץענערג יד ריא טימ רעבירַא רַאנ זיא רע זַא ,ףוסל ,ןכ

 םוקילבוּפ ַא רַאפ ןענניז יז טנרעלעגסיוא ,קיזומ ןרידוטש ןעמונעג

 "יש עכלעזַא ךַאנ ןוא ?טכַאנ רעד ףַא קיטַארּפ, ,"ןכַאמ-תבש., ,"הוח,

 ןופ סָאװ ,סייוו טָאג ...ךיוא ?צנעט א ןּפַאכ ךָאנ וצרעד ןוא ,רעדיל ענ

 ײַאב ךיא ןוא ריא טימ טשינ ךימ דערעצ ךיא ןעוו ,ןרָאװעג טלָאװ ריזא

 .םִאֹו ,ךירבמע ַאלעשטרַאמ ןירעגניז רעטמירַאב רעד טימ טשינ יז ןעק

 ?דיימ ַא טרעשַאב .ןעשירג ןַײמ טימ םענייאניא ןטרעצנַאק ןבעגעג טָאה

 .טנַאקַאב יז לָאז ךיא ,ןטעב ןוא ןדערעצ רימ טימ ךיז יז ףרַאד ,קילנ א

 טרעהרעד רָאנ טָאה יז זַא ,ךירבמע יד ןוא ,דירבמע רעד טימ ןכַאמ

 רָאנ ןֹוא ריא וצ ןרָאװעג ןטָאזענוצ יז זיא ,ןענניז ?דיימ עקיזָאד סָאד

 "עגסיודַא ךירבמע יד יז טָאה עטשרע סָאד .ןיוש ןזָאלּפָא טלַאװעג טשינ

 ןיא ןרידוטש ןבעגעג ,ךיז ֹוצ ןעמונענוצ ןוא טנעה סקַאּפושטש ןופ ןסיר

 ןֹוא ןרָאסעּפָארּפ עטסעב יד ןעננודעג ריא ,עירָאטַאוװרעסנַָאק רעניוו רעד

 א .טלעו רעד ףַא סנרענניז עטשרע יד ןופ ענייא ריא ןֹופ טכַאמעג

 טימ ךירבמע יד ?טרַאג ןיא ןקעטשרַאפ טנַײה ןיוש טעוװ יז זַא ,הרבס

 -- תוישעמ ךס ַא ןלייצרעד ךַײא ךיא ףרַאד סָאװ .סכידנמע ַײרד ךָאנ

 א ןעשירג ןַײמ טימ סיױורַא ןיוש טערט יז זַא ,ןייטשרַאֿפ טנַאק ריא

 ןוא .ַאשירג ןַײמ ?לפיוו ,ליפיוזַא טעמכ ןיוש טמוקַאב ןוא ןטרעצנַאק
 -- ןעשירג ןַײמ רַאפ ךיז טגָאלש עמ יוװ ,ריא רַאפ ךיז טנַאלש עמ
 ןַא ,ריא טניימ רשפא ןוא ,רימ ןעקנַאדרַאפ וצ ץלַא יז טָאה סָאד ןוא

 .ןרעה ריא טעוװ טָא ;!ןעקנַאדּפָא ןימ ַא ךָאנ ?ּפִא טשינ רימ טקנַאד יז

 "ףךיא רעדייא רַאנ .השעמ ענייש א ,"ווָאבויל; א טימ השעמ א זיא'ס

 ןגָאז ךַײא ךיא ףרַאד ,"ווֲאבוילא ַא טימ השעמ יד ןלייצ רעד ךַײא עוו

 .ןֹוז ןַײמ ןגעוו רעטרעוו רַאּפ ַא םדוק
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 ,ןבירשעג טשינרַאנ ךָאנ ,רימ טכַאד ,ןעשירג ןַײמ ןופ בָאה ךיא
 ,זיא רע סיורג יו לגיופ ַא לָאמנייא ןיוש ?זיא סאד לגיופ א רַאפ סָאוו
 .יטש ןוא טסָארּפ ןוא ןיילק ,ךיז ַאב רע ןיא טסָארּפ ןוא ןיילק ױזַא
 רעהעג רעטַײװ .לדיפ ןוא טרעצנַאק ,טרעצנַאק ןוא לדיפ רָאנ סייוו רע
 טָאה ?פיוו -- םרחב םיא טנערפ ,ךַאז ןייק ןָא טשינ םיא טימ דיז
 יא ?םיוו ?תואצוה ןלַאפעג ןיא ?פיוו ?טרעצנַאק ןַײז ןגָארטעטטַײרַא
 -ייוו ןוא --- ?דיפ רָאנ סייוו רע ,קסע ןַײז טשינ זיא'ס ?חוויר ןבילבעג
 -אה דימָאל ?דניק קישטַאלּפ ַא ,הלילח ,ריא טניימ רשפא .טשינרַאג רעט
 זיא ןכאז יד וצ ,טשינרַאג רָאנ .זיא רע םכח ַא רַאפ סָאוװ ,רָאי ַאזַא ןב
 רעד טנָאז יו ,טלעוו רעד טימ רע זיא עשטשבָאַאװ ןוא .ךַײש טשינ רעי
 ףעדַא ,ןטפעשענ יד רַאפ ?רע ףרַאד סָאװ ,"ןתוחמ רעּפַאנק, א ,קַאװטיל
 .ןגרָאז לאז'ס רעו ןַארַאפ ןיא ,ַאד סע טפור עמ יװ ,"סענזיב , יד רַאֿפ
 עמַאמ ַא ָאד ןיא ןכַאז עקירעביא יד ףַא ןוא ,עטַאט ַא ַאד ןיא ףיורעד
 ?ךַײש ןיא סָאװ טנַײה ,?דיפ יד ךָאד זיא רקיע רעד ןוא ,טַײז רעד אב
 עזַאר ַא ,?דיימ ַא סנזח א ןשימנַײרַא ךיז טעוו'ס זַא ,איבנ ַא ַײז ייג
 ...!ווָאבֹויְל ַא ,קַאלש ַא ,קַאויּפס

 ריווועג ןוא -- השעמ רעד ןופ ןרָאװעג ריווועג ןיב ךיא זַא ,ךיא
 ןֿפַאפעגנַײרַא ןיא סָאװ ,לוירב א סריא ןופ עקַאט ךיא ןיב ןרָאװעג
 "יא סע בָאה ךיא ,טסייה סָאד ,ןַײרַא טנעה יד ןיא רימ וצ סניּפ לע
 רוא הַא טנע-ברַאפ ךימ סָאד טָאה -- ,רענערטווירב םַאב ןעמונעגרעב
 ןַײרַא ךיד ריפ ךיא !שטַײטס .ןדנוצעגנָא שממ עקַאט ןטָארברַאפ ןוא
 רעד ןיא ריט ַא ,ןעמ טנַאז יו ,ךרוד ריד גָאלש ךיא ,ךירבמע רעד וצ
 ןוא טכיוהעג ױזַא וטסרעוװו תוכז ןַײמ ןיא ןוא ,ןַײרַא טלעוו רעסיורג
 טימ טסריפראפ ןוא לציּפש ַאזַא ּפִא רימ טסוט ןוא וטסמענ ,טניורקעג
 טשינ ךימ ליֹופ ךיא ןוא ,,,! ?ווָאבויל ,נעט עקיטכענ ,םיקסע ןוז ןַײמ
 אקווד ןוא ,וירב ַא טעקעװַא ריא בַײרש ןוא קעװַא ךימ ץעז ךיא ןוא
 -בָאנ ןוא ,שטַײטס ןוא ,ױזַא ןוא ױזַא ,ךכו ךכ ,ןָאגרַאשז ףַא ,טסָארּפ
 !טָאג ןיא גװ ןוא רשוי זיא ּוװ ,שטַײטס ?לָאמ ןעצ ןוא ,שטַײטס לָאמַא
 ןַײק טשינ ןיב ךיא !ןצרַאה ןפַא סָאװ ,טרפומעגסיוא !טוג-טוג ױזַא ---
 -יירש ןצכַא הרּפכ ַא ןיא ,ייוו םיא טוט סע זַא ,עטַאט ַא רָאנ ,רעבַײרש
 ןַײז טעוו ריא זַא ?עטרחב ַאזַא רימ טרעפטנע סָאװ ,עשז טפערט ,סרעב
 קעװַא רימ יז טיג םדוק !ןפערט טשינ ךיוא ריא טעוו ּפעק ןצכַא טימ
 ,סנַײּפלע רימ וצ ןלַאפעגנַײרַא ןיא סָאוו ,ווירב ריא רַאפ עיצרָאּפ ַא
 -עג לָאז יז ,ןרעדנַא ןא ֹוצ ןעוועג טריסערדַא זיא ,יז טגָאז ,ווירב רעד
 ,תינשהו .סערדַא ןַײמ יז סייוו ,רימ וצ ןבַײרש ,יז טגָאז ,ןלעװ ןעוו
 ?רךַארּפש א טרעה ריא -- ןעקנעד ֹוצ טכַאמעג ךימ טָאה רעוו ,יז טגָאז
 -סיוא בָאה ךיא ןַא ,יז טגָאז ,ןעקנעד וצ טכַאמעג דימ טָאה רעוו, ---
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 ךיז ןעיירד ,יװ טגַאז ,ןעקנאדעג ערעַײא עלַא ?ןוז רעַײא ףַא ןטכיז
 -לעטס אשירג ןעמָאנ ןטימ טסייה סָאװ ,עלעטניּפ ןייא םורַא קידנעטש

 סָאד זַא ,טניימ ריא ביוא ,יז טגָאז ,תועט ןסיורג ַא טָאה ריא ןוא ,ךַאמ

 רעד ןופ טקנוּפלטימ רעד זיא ,ךַאמלעטס אשירגנ טסייה סָאו ,עלעטניּפ

 ןוא טבעל סָאװ ,ץלַא םורַא ךיז טיירד סע ןכלעוו םורַא ,טלעוו רעצנַאג
 ןיא לֵאצ רעייז ןוא -- ןשטנעמ עכלעזַא ,יז טנָאז ,ןַארַאפ ,טקנעד סָאוו

 טייטש רע יוװ ,גנַאל ױזַא ןניוא יד רַאפ םיא ןבָאה סָאװ -- עננעמ א

 ףַא טנעה ענַײז ןיא םיא ַאב טדער ?דיפ יד ןֹוא עדַאיטסע רעד הַא

 ,טונימ רעד ןופ .רע יוװ ;ױױזַא ןדער ןענַאק ליפ טשינ סָאװ ,ןושל ַאזַא

 ,עניב רעד ןופ ּפָארַא טיינ ןוא ?דיפ יד קעװַא טנייפ רע סָאװ ,יז טנַאז
 רעטונג ַא יװ ,רעקיצניו רשפא ןוא רעמ טשינ טלעוו רעד רַאפ רע ןיא

 ;רימ יז טבַײרש רעטַײװ ןוא ?ןושל ַא ?סיבַא ךַײא טלעפענ ,.."םולח

 רעפטנע ןייק טשינ זיא ןוז ןַײמ וצ ווירב ריא זַא ,ךיא סייוו ןענַאװ ןופ

 ןוא רעטשרע רעד טשינ סָאד ןיא רשפא ןוא ?ריא וצ ווירב ןַײז ףָא

 ,יז טגָאז ,רעד רָאנ זיא דיישרעטנוא רעד ?וירב רעקיצנייא רעד טשינ
 יד ןיא ריא וצ ךַײלנג ןָא ןעמוק ריא וצ ןוז ןַײמ ןופ ווירב עלַא סָאװ

 ַא ךרוד ןיינכרוד ,םינּפַא ,ןזומ םיא וצ ווירב עריא תעב ,ןַײרַא טנעה

 יז זַא ,ןרעכיזרַאפ רימ יז ןָאק ,יז טגָאז ,יױזַא ביוא ..,רוזנעצ רעסיוועג

 ןַא ,סעכעלנעמ ץלַא ןַאט טעװ ןוא ןטפערק עריא עֶלַא ןדנעוװנַא טעוװ
 ןוא קעווצ רעייז ןכיירנרעד ווירב עריא ןלָאז רעטַײװ ןוא זַא טנַײה ןופ
 יז טנַאז ,ןַָאט סע לעוװ ךיא, ..,ןפערט טשינ רעמ דךיז ןלָאז םיסינ ןייק

 -וא ךימ לָאז ךיא ,ןבעל ןיא רימ טיינ סע סָאװ ,םעד בילוצ ױזַא טשינ

 ,ןוַײװַאב ךַײא לָאז ךיא ,םעד בילוצ יוװ ,ןוז רעַײא טימ ןבַײרשרעב

 ךיא לעוװ ךָאד ,לדיימ רעבַארַאסעב ַא ,טנָאז ריא יוװ ,ןיב ךיא שטָאכ ןַא
 -ַײא ןופ טמַאטש סָאוװ ,םזיטָאּפפעד רעכעלרעטָאפ רעַײא זַא ,ןזַײוװ ךַײא

 ןוא ,טניימ ריא יו ,ךעלרעפענ יױוזַא טשינ ןיא ,טפַאשַײרטענ ?יפוצ רע
 ףֵא ריא טנָאז סָאװ ,ונ ."ץענערג ַא טָאה טלעו רעד ףַא גנידצלַא זַא

 ךיא, !רעטַײװ רימ טבַײרש יז סָאו ,טרעה ,ןיינ ?עצינמינפ-תוזע ַאזַא
 ,סָאד ןוז רעַײא וצ ןליפ לָאז ךיא ןעוו זַא ,יז טנָאז ,ךַײא רעכיזרַאפ

 ןיֹוׁש ךַײא רימ ןטלָאו ,סָאמ רעבלעז רעד ןיא ,רימ וצ טליפ רע סָאװ

 -לָאװו ןוא תונאד ןייק רעמ טָאהעג טשינ ןטלָאוװ עדייב רימ זַא ,ןזיוװַאב

 ןיש יז טדער ?ףױרַאד ריא טגָאז סָאװ ,"טַײר-ללַא ןעוועג עדייב ןט
 !"שלעגנייא, ףַא רָאנ רימ טימ

 -ענּפָא בָאה ךיא טנַײרפ רעביל ,ןַײז דירַאמ טשינ ךַײא ליוו ךיא

 ,ווירב ןַײמ ףֵא טרעפטנעעגּפָא רימ טָאה יז ןוא ,ווירב ריא ףַא טרעפטנע
 ןוא ריא ךיא ,שינעבַײרשרעביא ןַא ןדנוא ןשיװצ קעװַא זיא ױזַא ןוא
 וראוהעג ריא טימ ןענַײז רימ ןַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא ,רימ יז
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 יא יז זַא ?ריא טניימ יױזַא יוװ ,ונייהד .טסייה רבח סָאוװ דעבָא .רבח

 -ענ ןיא טרעצנַאק רעד ןוא -- טרעצנַאק ַא ףַא ןָאדנַאל ןייק ןעמוקענ

 רַאפ ןנַאלשעגסיוא רימ ןבָאה -- ןֹוז ןַײמ טימ םענייאניא עקַאט ןעוו

 אב ןבָאה רימ רעדייא ,ןבעל לָאז בַײװ ןַײמ ןוא ךיא ,ךרע הינק יַא ריא

 טשינ ןעוט סָאװ .טיזיו ַא טימ ןרעַאב זדנוא לָאז יז זַא ,טלעוּפעג ריא
 ןעצ ןגעקַא ןלעטש ךיז ןלעוו רימ זַא ןוא ?דניק ַא בילוצ עמַאמדעטַאט
 טשינ ךָאד זיא --- ווָאבויל טסעומש עמ זַא ?רעסעב ןַײז טעוװ -- לָאמ
 ?פדיימ סָאד זיא ,ןגָאז ךַײא ךיא לָאז סָאװ ,ןֵא טלַאמעד ןופ .,..ךַײש
 ןיא ןעמעלַא וקַאבעגנַײא ןוא ביל ױזַא ,שימייח ױזַא זדנוא ַאב ןרָאװעג
 א ןַײז לָאז ךודיש רעד ,ךעלקילנ ןעוועג ןיֹוש ןטלָאװ רימ זַא !ןצרַאה
 .רע טשינ ,יז טשינ .ןיינ רעבָא ןיא ,ןבָאה סָאד לָאז קע ןַא -- רדודיׂש
 .טשינ ןעמ ןַאק םירוביד עטסָארּפ ייז טימ ןדייר זַא !רעדניק עקיטנַײה
 ךאד ןענַײז סָאד ,הלותב ַא טימ רוחב ַא טַאלג טשינ סעּפע ךָאד זיא סע
 יַאפ טשינ ןעַײז עכלעזַא ךס ןייק ,טלעוו רעד ףֵא סנרעטש ייווצ עקַאט
 סאו !ןטיח טָאג לָאז -- הנותח ןנעוו ייז טימ ןַאט סעומש ַא .ןַאר
 -רעד טשינרַאג רָאט "הלכ-ךתח, ןעמָאנ רעד זַא -- רעמ ריא טפרַאד
 ןטראווצ ?סיב ַא ןעמ ףרַאד ?ייז וצ סעּפע ריא טָאה-- ןרעוו טנַאמ
 יז ;ןַײז טנוזעג לָאז בַײװ ןַײמ רעבָא טהנעט ?ןָאט ןעמ לָאז סָאו --
 :ריא ךיא גאז ..תחנ לקיטש ַא ןבעלרעד יז טנָאז ,טלָאװעג ןיוש טלָאװ
 םסָאד ןזַא ,ךיא ליפ ןיילַא ןוא ..,"ןקיטעּפשרַאפ טשינ טסעוװ ,טַײצ בָאהָא

 יֹוזַא טשינ ,טלָאװעג ךיוא ןיילַא ןיוש טלָאו ךיא .סיוא רימ טייג תויח

 -- תחנ ַא ,טסייה סָאד ,ענעדִיי ןייק טשינ ךַאד ןיב ךיא ,תחנ םעד

 ,טשינ סייו ךיא ,ךאז רעדנַא ןַא טקיּפ ךימ ?טשינ סָאװרַאפ ,יתיתכהמ

 זיא ,ךימ ריא טייטשרַאּפ ,ןוז ןַײמ ;ןבענסױרַא ןענָאק ךַײא ךדיא לעװ יצ

 ,רניק ַא רָאג ךָאנ רע זיא וצרעד ןוא ,טסיטרַא רעסיורנַא ןוא ,טסיטרַא ןַא
 ךיא יז ןוא !תושפנ-תנכס טימ ןיא ווָאבויל ןַײז ןוא ,עלעמעל רשכ ַא

 סָאװ -- ענטירּפס א וצ ןוא ענולק ַא וצ ןוא ענייש ַא וצ ןיוש לדיימ ַא

 רעביא עהייב םורַא ייז ןעילפ רעטציא .,,קירעביא זיא ןעמ טנָאז ,"וצ,

 פיבָאמַאטיױא ןַא ,ראקרָאטַאמ א ןיא רָאנ ,סופוצ טשינ הלילח .,ןַאדנַאל
 רַאפ סָאוװ -- !טפיוק עמ ןוא טפיוק עמ ןוא טפיוק עמ ןוא ,סע טסייה

 ךיאו סאו ,שטָאכ קילנ ?לקיטש א ?רעגייטש וַא ,טלעג ייז ַאב טָאה טרעוו ַא
 -ווט טנערברַאפ ןעמ טלָאוו רעטַײװ .טשינ זָאל ןוא טַײז רעד ַאב ַאד ןיב

 ,ןרָאפ רימ זַא ,ןַײז זָאק סע .,ןַײרַא נעוו ןיא ךדיז ןעמ טיירנ סָאד !רעטנז

 "נַא עדייב טרָאד ןענַײז ייז ,עקירעמַא ןייק ןכיגניא עֶלַא ,םשה הצרי-םא

 -ודנַאק עכלעזַא ףַא ,טָאג ןעקנַאד ןוא ,ןָאזעפ ןצנַאג ַא הַא טרישזַאג

 רָאנ ייז לָאז טָאג ,עביל ערעזדנוא עֶלַא ןשטניו סע געמ ןעמ זַא ,סעיצ

 רימ ןוא ,ןדייב ךס ַא ןרָאי ןוא ,רעהַא זיב יו ,החלצה ןוא טנוזענ ןבעג
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 -עררַאפ עדייב ייז ןענַײז טנַײה םערָאוװ ,תחנ ןבַײלק ןוא ןעז סע ןלָאז
 ריא טנעמ ,זדנוא ַאב זיא יז .טשינ קוליח ןייק רָאנ ,ךַײלג זדנוא ַאב טנכ

 םעד שטָאכ .,רערעַײט רשפא ךָאנ ,דניק ןנייא ןַײמ יוװ ,רעַײט ,ןביילג רימ

 .הושב הוש טשינ ךיוא טציא ךָאנ ריס טימ יז ןיא ,קידננַאז תמא

 ריא טימ ,רע טנָאז יו ,ןיב ךיא ...ךָאנ ווירב ןטשרע ןַײמ ןופ ,םינּפַא

 ,ןדַײל טשינ ןַאק יז ,רעדיוו--עדיק רימ טימ זיא יז ןוא ,אברדאו אברדא

 ןענַײז רעדניק .ןצמק ַא רַאפ ךימ טלַאה יז .טלענ ןופ דער ךיא יאמ?

 ,לשמל .ןגעװטרעייז ןופ זיא גנידצלַא זַא ,טשינ ןעייטשראפ ייז ,םינָארַאנ
 .ןַארַאפ טשינרַאנ רימ אב זיא טלענ יוװ רערעַײט זַא ,סיוא ךיז טלָאמ ריא

 ןעק יז זַא ,טניימ יז .טלעטשראפ ךדעלטנייוועג ,רימ סָאד טגָאז ןיילַא יז
 טעיַאדַארטפ ןוז ןַײמ רָאנ ,ךַאל ךיא ,טפָא ךיז רימ ןעלטרעוו ,..ןיוש ךימ

 טימ סע ךיז טעו אמתסמ רָאנ ..םענעגנַא טשינ רימ סָאד ןיא ,ןופרעד

 רענרע זַא ,ןעניימ ייז .ױזַא ןענַײז רעדניק עֶלַא .ןטעלנסיוא טַײצ רעד

 -רע ןַײז ךָאנ ןַאק סָאװ .טלעו רעד ףַא ַָאטשינ ןיוש ןיא ןרעטלע ןופ

 לסיב ַא ןיוש ךימ בָאה ךיא זַא ,טכַאד רימ רָאנ .,?ןרעטלע ןופ סרענ

 טדערענסיוא ?סיב ַא .,ריּפַאּפ ןייק ַאטשינ דְלַאב ןיוש ,ןבירשעצ ליפוצ

 ,ךיז טייטשרַאפ ,ןהעדנא ןייק .המשנ רעד ףֵא רעננירג ןראוװעג ,דיז

 טנעז ריא ,שרעדנַא ןיא ךַײא רַאנ ,טעיורטרַאפ טשינ ליפיוזַא ךיא טלָאוװ
 .ןבַײלב סָאד טעװ זדנוא ןשיווצ .דוס-לעב ַא

 טבַײרש ןוא ,סענזיב עטונ טכַאמ ןוא ,קרַאטש ןוא טנוזענ רימ טַײז

 .טגָאק ןייֵלַא ריא רָאנ יוװ יֹוזַא ,ווידב עטונ עטפָא רימ

 טניירפ רעטלַא רעַײא רימ ןופ

 .ךַאמלעטס ריאמ

 "ורג ןזָאל ךַײא לָאז ךיא ,ךימ טעב בַײװ ןַײפ .יתחכש רקיע

 ?דיפ א לָאמא ךָאנ טלַאה ריא ביוא ,ךַאנ ךיז טגנערפ ןוז ןַײמ ןוא ,ןס

 - ?טנַאה ןיא
 .ךַאמלעטס ריאמ

 קיטיירד ףןוא ןביז לטיּפַאק

 סאויּפס עוָאר ןצ קישטוװַארומ ריאמ-םולש ןופ

 סָאװ ?להָאוװו טבעל קַאוויּפס .עזַאר ןדנַײרפ עטרעענ ןוא עביל ןַײמ וצ

 םטליוו ריא זא דמערפ יוזַא ןרָאװעג רימ וצ טנעז ריא סָאװ עסנַאמ יד זיא

 עטייכ ךע בָאה סָאװ טימ ווירב ענַײמ עלַא ףַא ןרעפטנע טשינ וליפַא רימ



 מ כי 5 ע - ם ו 5 ש 204

 ןענאטשענסיוא ךַײא רַאֿפ ןיב ךע סָאװו אברדַא טכַאד רימ ןעוועג ?נייב

 ףךע טשינ ןעוו םערָאװ ןעקנַאדּפָא ױזַא רימ טלָאז ריא טשינ רימ טמוק
 פָאז קידַאק רעד ןקַאּפושטש אב ןעוועג ךיוא טרעטציא ךָאנ ריא טלָאװ

 טמוק רימ סָאװ ןלָאצַאב טלָאװעג טשינ רימ ךָאד טָאה רע ןעמענ םיא
 םערָאװ ךע ןיב ןועיַאכ רעד ןצנַאגניא זַא טנַאז רע םערָאװ ךדַײא רעביא

 ןוא ךירבמע ןייק ןופ טסנוועג טשינ ריא טלָאװ רע טגנָאז ךע טשינ ןעוו

 ןיא רע זַא טרעווש רע קישטימס א ןָא רע טגָאז ןבילבעג טשינ טלָאװ רע
 'עדייב ףַא טנייוו ןוא רימ רע טבַײרש יױזַא ןרָאוװעג םַארַאלידעב ךַײא ךרוד
 טּפַאכ רענעי זַא ךָאנ טנוה םעד יוו םיא ביולנ ךע זַא ךָאד טסייוו ריא ןניוא
 רע זַא רָאנ סייו ךע טכערעג רע זיא רשפא ךיר רעד םיא סייוו דרע יד
 -עטנַאילירב רַאּפ ַא ןוא ןָאילַאדעמ ןייק טשינ סעכָאדַאק טציא ןיוש טָאה
 טָאה רענייז םענעדלָאג םעד ןוא טלעפעג ךיוא ןיוש ןבָאה ךַאלרעגניפ ענ
 םערָאװ ךַײא בילוצ ץלַא ןוא טערָאטכַאטרַאפ ץענרע ךיוא רימ טנַײש רע
 ידיז טָאה רע סָאװ ץיכַא ןסיורג ַא רָאנג ?טַײב ַא טיינעג ךעז טָאה דִיי רעד
 -םיוא םיא טעװ טָאנ זַא טָאיעדיא רעד טָא עװַאשכַאמ ַא טלבמַארבעגנַײא

 טימ ךַײא רע טעוװ רעבַײװ ענַײז ןופ םעשטרימ ןרעוו זיול טעװ רע ןטכער
 םוצ ל?מיג ןַײז טעווס ןוא ּפָאק םעד ןעװענַאמַאלַאשרַאפ ןטנַאילירב ענַײז
 טשינ קידלוש ןיב רע טגָאז ךע רָאנ ןוא עלַאּפַאמ אזַא ךַײא טָאנ ףָאס
 סאו םעדָאפ ?סיב סָאד רעסַאװ ןפַא יוװ ןבילבעג דע ןיב לַײװרעד רענייק

 ןייא ףַא טקעלקעג רימ טָאה ןעמוקַאב טַײצ עטשרע יד דַײא ןופ בָאה דע

 "ענרעביא רעטסעווש עמערָא ןַא ערָאצ א ךעז ףַא טַאהענ בָאה ןוא ןָאצ
 'טַײצ קיטש ַא קנַארק ןעוועג ךיוא דע ןיב ןייֵלַא ןוא עקירעמַא ןייק טלקעּפ

 רעַײא טימ ריא טשינ ןעו סעװָאמַאכלַאמ ןטימ ןעזעג טשינ ריש דךעז

 סע ּוװ טרָאד טרַאּפשעגנָא טרעטציא ןיוש ךע טלָאװ עציטש רעניילק

 ןיא טלָאז סָאװרַאפ רעבָא רעייז ךַײא ךע קנַאד ןיירכ ןייק טשינ טסקַאוװ
 עכעלטע טימ שטָאכ לָאמַא רימ ןרעפטנעּפָא ןוא עוויוט ַא ןָאט טשינ רימ

 דךַײא לָאז ךע טנידרַאפ טשינ ךַײא ַאב סע בָאה ךע רימ טכַאד רעטרעוו

 ןוא זירַאּפ ןייק ןָאדנַאל ןופ ןָאדנָאל ןייק זירַאּפ ןופ טנוה ַא יו ןפיולכַאנ
 -תיוא ךעמ ןלעוװ טשינ ןליפַא טלָאז ריא ןוא ןּפרעװטנַא ןייק ןטרָאד ןופ

 ןיא ןענַאטשעג דעמַאט ךַײא ןיב דע זַא תמא םעד סייוו טָאג ןייא ןעמענ

 -ענ ךע ןיב יינג קישטווַארומ טגנַאזעג רימ טָאה ריא זַא ןטיונ ערעַײא

 ךע דער טַײצ רעטשרע רעד ןופ ןפָאלעג ךע ןיב ףיול קישטווַארופ ןעגנַאג

 סקַאּפושטש ןֹופ סורַא טנעז ריא ןעוו טלָאמרעד וליפַא רָאג טשינ ןיוש

 -עג טשינ ךע בָאה ריא טקנעדענ עילַאטַאנ ןייק ךעז ןבילקענ ןוא סושער

 ףלָאמעד טפרַאדַאב טָאה עמ זַא ןוא לָאמ ןייק עכרעט ןַײמ טעוװעלאשז

 טָאה רעוו ןסיש טלַאװעג ךעז טָאה סָאװ ?זַאמעלש -םעד ןפרַאוװנצסיױרַא

 רָאנ ריא טָאה טנַײה ןוא קישטווַארומ טשינ זַא ןעוועג רעקפַאמ ךעז
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 טרעביוקעג ךעמ בָאה ךע לָאמ ?פיוו קישטווַארומ רעד זיא רעוו ןפעגרַאפ

 ןיב ךע וצ טשינ טזָאל עמ ןרעביוקרעד טשינ ךעמ ךע ןָאק ךַײא וצ
 ךַײא טרעהעג ָאש רענייז ַײרד ןַאלַאס ןיא ךַײא ַאב ןסעזענּפָא לָאמנייא

 טנָאז עמ ןוא סיורַא ןעמ טמוק ףָאס םוצ זיוצנַארפ א סעפע טימ ןדער

 ןיא ןרָאװעג רעטצניפ רימ זיאו םייח רעד ןיא ָאטשינ טנעז ריא זַא רימ
 ייו ןוא ךֶא זַא עקמַאילק רעד וצ ןפָארטעג םיוק בָאה ןוא ןניוא ענַײמ

 ןעמוקעגרעביא טסיב וד סָאװ ףַא שוילעּפַאק ןַײד וצ רעיימ עלָאש ןזיא

 טרעװ שטנעמ ַא ךעז טכַאמ עס זַא ןוא ןיילַא רימ וצ טנַאזענ ךע בָאה

 -רעוו ערעַײא ןענַײז ּוװ ןעמענדרעביא ױזַא ןיוש דעז רע ףרַאד טקילגַאב

 -רַאפ טשינ לָאמנייק דעמ טעוװ ריא זַא טגַאזענוצ רימ טָאה ריא סָאװ רעט

 -ַאד רעד ףַא ןָאדנַאל ןיא ןטַאלענכַאנ ךַײא ןיב ךע זַא ףָאס םוצ ןוא ןזָאל

 -לעטס טימ ?יבעמעטוװַאנַא ןיא ןעַילפכרואד ןעזעגנ ךַײא ךע בָאה עשט

 טכַאמענ ךעז ריא טָאה לטיה סָאד טּפַאכענּפָארַא ךע בָאה לירעכַאב סכַאמ

 ןוא לָאמ ייווצ ןוא לָאמנייא ןבירשענ ךַײא ךע בָאה טשינ ךעמ טעז ריא זַא
 טרעדניצא טשינ ךע סייוו סָאװ רַאפ טשינ ריס ריא טרעפטנע לָאמ ַײרד

 וצ בָאה ךיא לַײװ ןרעפטנע אי ןיוש ריס טעוו ריא זא ךע ףָאה רעבָא

 ןשטנעמ א םענייא ַאב ךיז טניפעג סע ענייהעד טפעשענ ?לקיטש ַא ךַײא

 וצ טננערבעג רימ סָאד טָאה שטנעמ רעד סָאוװ ווירב טימ ?קעּפ ַא סרעַײא

 ַא עקַאט רעבָא ןלָאצַאב טֹונ ךעז ןסייהעג ?טיח ַא ךעז טסָאמעגנָא ןנַארט

 וזַא ןוא ןרעדעפ יד ןיא םנַײה טנעז ריא זַא רע טנַאז סייוו רע סבַארג

 -רעד טשינ עמַאטסענימ ריא טעוװ יײלרעלַא רע טגָאז דיז ןעניפעג טרָאד יו

 םיא ךע בָאה ןגָארטמורַא ווירב ערעַײא טימ ךעז לָאז עמ רע טנָאז ןזָאל
 לוירב א ריא וצ קעװַא ךע בַײרש טָא רעטעפ סָאו ריא טסייוו טנָאזענ

 נאז טשינ ןיימ ךע עשזיידקַאב א ךַײא ךע ?וד ןעד סָאו טפרעה רע טנָאז

 -עג עביל ןַײמ ךַײא ךע טייב ןייק ?ֵא ךעלדיינק יד ןיימ ךע עדָאגַא יד דע
 רוא ביוא ווירב א ןבַײרש דלאב רימ טלַאז ריא עזַאר ןידנַײרפ עטצעש

 עוו רימ טבַײרש ייז טפרַאד ריא ביוא ןוא ןריּפַאּפ ערעװא קירוצ טליוו

 סטָאג טימ םיא לע ךע זַא ףָאה ךע ןשטנעמ ןקיזָאד ןטימ ןעייז ךעמ דע
 -ַאּפמ ןופ רעטקערד םוצ ןעמָאנ ןַײמ ףֵא רימ טבַײרש ןוא ןסַײבנַײא ףליה
 רעד לַײװ ןטָאבנָא םיא ךע לָאז ?פיוו ןַאמסקַאו רעטַאיט ןשידִיי רעזיר

 םיא לָאז ןבעג ןבעג ןסייה ךעז לָאז רע ?פיוו טשינ ןיילַא סייוו שטנעמ

 טשטניוו סָאװ רעניד רעטסנבעגעגרעביא רעַײא רימ ןופ קנערק ַא טָאג
 ,קישטווַארומ רעיימ םעלָאש לָאפקנעטכַא טימ עכַאלצַא ןוא קילג ליפ ךַײא
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 קיסַײרד ןוא טכַא לטיּפַאק

 ךירבמע ַאלעשטרַאמ וצ קַאװיּפס עזָאר ןופ

 !ַאלעשטרַאמ ןעכרעטומ עטרעעג ערעַײט

 יו טַײצ רעמ לסיב ַא ןעמענוצ ךַײא ַאב ךיא לעװ לָאס סקיטציא

 רימ ַאב ןוא ,ןבירשעג טשינ גנַאל ןיוש ךַײא בָאה ךיא לַײװ ,לָאמעלַא

 ןענַאװ ןופ טשינ סייוו ךיא זַא ,סעַײנ ליפיוזַא ןבילקעגפיונוצ דיז טָאה

 םיוא ,זירַאּפ ןיא טשינ ,טעז ריא יװ ,ןיוש ךיא ןיב ,סנטשרע .ןבייהוצנָא

 ןרענַײניצ ַא רעדיוו .עלענייפ ַײרפ ַא רעדיוו ,ערעּפָא-דנַארג סיוא .,זירַאּפ

 ןופ טעז ריא יוװ ,ןוא ,טלעוו רעַײרפ רעסיורג רעד רעביא דנו-ענ רעדיוו

 ןטסערג ןטימ ךיא רילָארטסַאג ,דעלטינשסיוא-סגנוטַײצ עטניילעגַײב יד

 -ַאב רעייז לָאמַא רעזדנוא טימ ,ןעייווצניא רָאנ ,ןילַא טשינ ןוא ,גלָאפרעד

 -לעטס ַאשירג זַאוטריװ ןטמירַאב רעמ ךָאנ טציא ,"דניקרעדנווו, ןטמיר

 ףַא עקַאט טנעקַאב לָאמ ןטשרע םוצ ךיז בָאה ךיא ןכלעוו טימ ,ךַאמ

 -עג טָאה סָאװ ,טרעצנַאק ןכעלסעגרַאפמוא םענעי ףַא ,טרעצנַאק רעַײא

 רעצנַאג ַא זיא סָאד !ךא .ןבעל ןצנַאג ןַײמ ןיא שינערעקרעביא ןַא טכאמ

 לַײװ ,ןצרוק ןיא ךעלנעמ טַײװ יװ ןבַײרשַאב םיא ךַײא לעװ ךיא !ןַאמַאר

 ,סנטייווצ ןוא ,טַײצ דס ןייק ןעמענוצ טשינ ךַײא אב ךיא ליוװ ,םנטשרע

 -רעביא ,עקירעמַא ןייק ךימ טגָארט .סָאוו ףיש ןפא ווירב םעד ךיא בַײרש

 .קרָאירינ ןיא ןיוש רימ ןענַײז ןגרָאמ

 ..ןעייווצניא רָאנ ,ןיילַא טשינ רָאפ ךיא זַא ,טניימ סָאד --- "רימ,

 ןיוש וצרעד טבערטשעג בָאה דיא יװ ױזַא ,טלַאװעג בָאה ךיא יו יױזַא

 ךיא טלָאװ יוװ !ךַא .ףמוירט ןַײמ ,ןוחצנ ןַײמ טײטשַאב םעד ןיא ,גנַאל

 ,ךַײא ןשוקסיוא ןוא ןצרַאה םוצ ןקירדוצ ,ןעמענמורַא דניצַא ךַײא ןלעוו

 -רַאפ ןיב ךיא זַא ,סיוועג טנכער ריא רָאנ !ןעכרעטומ ערעַײט ,ערעַײט

 טשינ רָאנ ,טרוכישרַאפ ,ןעכרעטומ ,טרוכישרַאפ ןיב ךיא ,ַאי ?טרוכיש

 טפור ,ןרעריזַאטנַאפ ךימ טפור ,;רענַײניצ ןָא ךימ טפור ,ןיינ ,עביל ןופ

 ,םיוא ךימ טרעה רָאנ ,טליוו ריא יוװ ןָא ךימ טפור ,ןטסידוטנאװַא דימ

 .ןייטשרַאפ ךימ טעוו ריא רָאנ ,ריא .ןייטשרַאפ ךימ ריא טעװ רשפא

 ,ןבעל ןַײמ ןופ דָאזיּפע ןַא זיא ,דניצַא ןלייצרעד ךַײא ייג ךיא סָאװ ,סָאד

 לַײװ ,טכַאמעג טנַאקַאב טשינ רעהַא זיב ךָאנ ךַײא בָאה ךיא ןכלעוו טימ

 סע ריז טָאה ןפָארטעג ןוא .עלָארטּפיוה יד ריא טליּפש דָאזיּפע םעד ןיא

 ךיא סָאװ ,טרעצנַאק עניטַאמ רעַײא ןופ ןגרָאמירפ םענעטלעז םענעי ןיא

 -קילג רעד ןעוועג זיא סָאד .ןסעגרַאפ טשינ קיביײא ןוא קיבייא םיא לעוו

 .ערעירַאק ןַײמ ןופ בייהנָא רעד ,ןבעל ןַײמ ןופ ןגרָאמירפ רעטסכעכ

 ןופ עטפושיכרַאפ ַא ,ענעריולרַאפ ַא ,עטציהעצ ַא ,עטלמוטעצ ַא
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 ןופ םָארטש ןטימ טלָאמעד ךיא ןיב ,ןליּפש ןַײז ןופ ןוא ןעגניז רעַײא
 ןסיורג ַא טימ ןוא לָאז ןופ ןרָאװעג ןגָארטעגסױרַא טעמכ ּפעקנשטנעמ
 ןדלעַה ייווצ יד ןטרַאװּפָא ,ריט רעד ַאב ןייטש ןבילבעג םוקילבוּפ ןופ לייט
 -ירג ןטמירַאב ןטימ ךירבמע ַאלעשטרַאמ עטמירַאב יד ,העש רענעי ןוּפ
 .ךַאמלעטס אש

 גָאט ַא ,העש ַא ,טונימ ַא -- יןעמונעג טָאה ןטרַאװּפָא סָאד לפיוו
 ןיא טלָאמעד ןעוועג ןיא המשנ ןַײמ לַײװ ,טשינ ךיא קנעדענ סָאד ---

 "עט עשידרע-טשינ ןוא גנַאזעג ןשלמיה ןופ טלעוו ַא ןיא ,טלעוו רעדנַא ןַא
 רעד ןוא ,ןטנעמסידָאלּפָא עקיכליה ןרעה טזאלעג ךיז ןבָאה םעצולּפ ,רענ
 ןביוהענפיוא בָאה ךיא ,ןבענעג גיוו ַא ךיז טָאה ּפעקנשטנעמ ןֹופ םָארטש
 ַא יו ,?יבָאמַאטיױא ןקיטכערּפ ןדנצנעלנ ַא ןרָאפוצ ןעזרעד ןוא ןגיוא יד
 -רעד ,ריא רעירפ ,ןניוא ענַײמ רַאפ טצנַאלגעגכרוד עדייב ריא טָאה ץילב
 -ייש ַא יו ןוא -- ןטירד א םענייא ךָאנ טימ ךיז טצעזעגנַײרַא ,רע ךָאנ
 ףמוירט טימ ןטנעמסידָאלּפַא ןופ ןשיוד ןרעטנוא ריא טנעז םולח רענ
 ,ןרָאװעג ןדנווושרַאפ

 ךיא .טכעפ ןבילבעג טנעמַאמ רעד זיא שינעכעדעג ןַײמ ןיא רעבָא
 -סיוא ןיֹוש זיא ,קילבנגיוא ןייא ףַא ןניוא יד ןכַאמוצ טפדַאדַאב רָאנ בָאה
 טנעז ריא ןכלעוו ןיא ,םולח רענעטלעז רעקיזָאד רעד רימ רַאפ ןסקַאוװעג
 ,ןשטנעמ עקירעביא עלַא ןֹוא ךיא ןוא ,ץנירּפ רעד זיא רע ןוא ןגינעק יד
 -עַײא ,עקינעטרעטנוא ערעַײא ןענַײז ,דרע רעד ףַא םורַא דיז ןעיירד סָאוו
 ,.ודנוא רעביא טקיטלעװעג עדייב ריא ןוא ,טכענק ער

 -ּפֶא ןכָאנ ךיור ַא יוװ ןעננאגעצ גנַאל ןיוש ךיז טָאה םוקילבוּפ סָאד

 "נעמ עשימייה עטלייצענ רָאנ ןענַײז ןבילבעג ,ליבָאמַאמיוא םענעפַאלענ

 ,עטמולחראפ ַא ,עטפושיכרַאפ ַא ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ ןיב ךיא ןוא ,ןשנ

 ןעלנילפ ערעייז ףא טּפַאכענפיױוא ךימ ןבָאה סָאוװ ,סעיזַאטנַאפ טימ לופ

 ,ןגינעק עקיטכערּפ ןַײמ ,טרָא רעַײא ףַא טצעזענקעווא ךימ ןבָאה ןוא
 -נלע ,עניילק יד ,ךיא ןוא ,ץנירּפ םענייש ןגנוי ןקיזָאד ןטימ םענייאניא

 "רעד ןוא ףמוירט םענענייא ןַײמ םעצולּפ ןעזרעד בָאה ,עזָאר עמערַא ,עט

 ןיב דיא ןוא ,ךַאמלעטס ַאשירנ ןעמָאנ ןטימ ןעמַאנ םענענייא ןַײמ טרעה
 ּפָאק ןַײמ ןיא םערוטש א ןביוהענפיוא ךיז טָאה סע .,ןרָאװעג טרעטיצרַאפ
 רע ד, :טנַאזעג רימ בָאה ךיא ןוא ,ןצרַאה ןַײמ ןיא רעַײפ ַא ןוא

 טי יי יי יי יא א א א ..!ןרעו םיוקמ זומ םולהח
 2 :ידייייד טא לשיה--יד אי ויי ירוהיי+ ,שי--חילריא ןאמייז-שישרפ ,=--:-דייירהא טיילט == היי ,=--ייראורייז ,שי--ויירי+ דיי קרא 255: יי אפ א ,יקר--ירזיי 552 נא ,----ד-+ טייפ

 -רַאפ ךיז טָאה רע .ןרָאװעג םיוקמס זיא ,טעז ריא יוװ ,םולח רעד

 ַאזַא וצ ןעוועג הכוז ךדיש בָאה רָאנ טשינ ,ןפיוא ןטכעב ןפַא טכעלקריוו
 "נוי רעד ;:סערערעמ סָאװטע טבעלרעד בָאה ךיא ,ףמוירט ןטנידרַאפ טשינ

 !רָאװעג רע זיא "דניקרעדנוװ, ַא ןופ .ןסקַאװענסיוא זיא ץנירּפ רענ
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 טציא ןיא רעלטסניק רעסיורג רעקיזָאד רעד ןוא ,רעלטסניק רעסיורג ַא

 | -- == -- !רענַײמ ןצנַאנניא ,רענַײמ
 -וצ ןיב ךיא ביוא ?ךעלקילג ןיב ךיא ביוא ,ןסיוו ריא טליוו רעטציא

 יד טרעוו טשינ ןיב ךיא !טשינ ךימ טגערפ ,ערעַײט ,ערעַײט ,ךא ?ןדירפ

 "נוה ןייק טרעוו טשינ ןיב ךיא .קעװַא רימ ןעקנעש ןשטנעמ סָאװ ,עביל

 ךיא .ןבעגעגקעװַא רימ טָאה ,ןעכרעטומ ,ריא סָאװ ,םעד ןופ קלח טרעד

 בָאה ךיא .טסַײנ ןטכעלש ַא ץיזַאב ךיא .ץרַאה זייב א ךיז ןיא גַארט

 ןיא רימ טלעפעג סע סָאװ ,סָאד רָאנ וט ךיא !ביל טשינ םענייק ,םענייק

 עדמערפ ,ןירּפַאק ןַײמ רימ טריטקיד סע סָאװ סָאד רָאנ ,טונימ רעד

 .ליּבש ַא רימ ַאב ןיא עידעגַארט סמענעי ,סַאּפש ַא רימ ַאב ןענַײז תורצ

 טָאה רעטונטשינ ַא ,דש ַא ,ןצרַאה ןיא רימ וצ ןבילקרַאפ ךיז טָאה חוד ַא

 -וצ טשינ ךימ טלעטש ךַאז ןייק .המשנ רעד ןיא רימ ַאב טצעזַאב ריז

 סע רעמ סָאװ .ךיא רעדָאפ רעמ ,רימ טיג ןבעל סָאד רעמ סָאװ ,ןדירפ

 -ַײז ,ןטונימ זַא טשינ רעמ ,ןטונימ .ענזירּפַאק ךיא רעוו רעמ ,רימ טקילג

 יד ןענַײז סָאד .ןטונימ ענעביוהעג ,עכיוה ,ןבעל ןַײמ ןיא ןַארַאפ ןענ

 -סע רעד ףַא ךיז טניפעג רעכַאמפושיכ ןַײמ ןוא ץנירּפ ןַײמ ןעוו ,ןטונימ

 .ןייש-למיה !טלָאמעד זיא רע ןייש יוװ ,ךיוה יוװ ,סיורג יו ,דַא .עדַארט

 רע ןיא סָאװרַאפ !דַא ...ןדַײס ,ןבַײלג ןייק םיא וצ ָאטשינ .ןייש-ךעלטעג

 ) ..! ?טסייו ריא סָאװ רעד ,רענעי טשינ

 ?ןדירפוצ ןַײז לָאז ךיא ,ןָאט ךיא לָאז סָאװ ,ןעכרעטומ ,רימ טנָאז

 ןעניפעג ךיא לעװ יצ ןוא ?קילג ןַײמ ןכוז דיא לָאז ווו ,סיוא ךימ טנרעל

 זיא'ס יצ ןוא ?דניצַא רָאפ ךיא ןיהווװ ,טלעוו רעַײנ רעד ןיא קילג ןַײמ

 ךיא זַא ,טכערעג טשינ ךיא ןיב יצ ןוא ?טלעוו רעד ףַא קיכנ ַאד ללכב

 ?המשנ ענעברַאדרַאפ ַא ,ןזעוו זייב ַא ןיב ךיא ןַא ,ןייֵלַא רימ הַא ךַײא גָאז

 ןבַײלב לעװ ןוא ןעוװעג ןיב ךיא

 ענזירּפַאק ,ענעזָאלעצ ,ענעברַאדרַאפ רעַײא |

 טא ר ראאאא ראמא אמאאאא יהא יאהו יאעטא עטאא קאאא  א א א מאא

 ןרענַײגיצ

 .ַאזַאר

 קיטַײרד ןוא ןַײנ לטיּפַאק

 טנַײרפ ןטונ ןַײז וצ ךַאמלעטס ריאמ ןופ

 !טנַײרפ רעטסעב רערעַײט

 ךיא ןוא רעפטנע רעַײא ףַא ןטרַאװרעד טנַאקעג טשינ ךימ בָאה ךיא

 סעּפע ליפ ךיא ,ןיינ יצ ןביילנ רימ טעװ ריא .רעדיוו ןיוש ךַײא ביירש
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 לָאז ךיא ,ךימ טיצ טעננַאמ ןימ ַא סעּפע ,םעד ןיא שינעפרעדַאב ןימ ַא

 -נייא רעד טעמכ ריא טנעז ,סנטשרע לַײװ ,ץרַאה ןַײמ ןסיגסיוא ךַײא רַאפ
 רוא ,ןַײז וצ רעהעג סע יוװ ,ךימ טייטשראפ סָאװ ,טלעוו רעד ףַא רעקיצ

 ?דנמ טנַאקענ בָאה ךיא דלַאביװ זַא ,טנַאזעג טאהעגנ ןטלמונא רימ טָאה
 רעטסָא-ּפ ןייק טשינ ךיוא ןייֵלַא ןיב ךיא זַא ,ןמיס א ןיא ,ןֹוז ַאזַא ןַײז

 ןַײרַא טוג רימ ןענַײז רעטרעוו עקיזָאד יד .טניימ טלעוו יִד יו ,שטנעמ

 ןיא ,ריא יו ,רענעק ַאזַא ןופ רעטרעוו עכלעזַא ןרעה ,ןַײרַא זָאנ ןיא

 טַאלג ךיא בָאה ,תינשהו ןיילַא רדיא טייטשרַאפ סָאד .םענעגננַײא רעייז

 "אנעװאדקטָא  ןדייר ךיא ןָאק ךַײא טימ לַײװ ,ןסעומש וצ ךַײא טימ ביל

 "יא ןַא רַאפ יו ,ךיז טוט רימ ַאב סָאװ ,גנידצלַא ךַײא ןבַײרשסיױרַא ןוא

 ןרַאפ ,טנַאזעג ןיוש ךַײא בָאה ךיא יוװ ,ךַײא טלאה ךיא ,רעדורב םענעג
 רענרעזַײא ןַא טנעז ריא זַא ,סייוו ךיא .טלעוו דעד ןיא דוס-לעב ןטסערנ

 וצ בַײרש ךיא סָאוװ ,ווירב ענַײמ זַא ,טנרָאװַאב ןיב ךיא ןוא ,ןטסַאק

 טשינ לגיופ ןייק ןוא ןעז טשינ םדאז-ןב ןייק ,ךַײא ץוחא טעװ ,ךַײא

 ...ןסיוו

 ןופ ?ויירב ןקיזָאד םעד ךַײא בַײרש ךיא ןענַאװ ןופ ,טפערט דניצַא
 -עמַא ןייק ןרָאפ רימ .ךַײא ךיא בַײרש ףיש ןופ ,טנַײרפ רעביל ןַײמ ,ףיש

 "ענעמ רעד ןֹוא עזַאר ןוא אשירנ ןוא ךיא ;סָאד טסייה --- רימ ,עקיד

 ַא רַאפ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה סָאװ ,לניופ רענַאקירעמַא ןַא ,,רעשזד

 ןבַאמ ,סָאלק עטשרע ךעלטנייוועג ,תואצוה ענַײז ףֵא ןוא םומינימ ןסיווענ
 ןיא םָאד -- םומינימ רעד .עקירעמַא ץנַאנ רעביא ענרוט ַא זדנוא טימ

 ,ןַײז טשינ ןיוש רָאט ,סע טסייה ,עמוס רעד ןופ רעקיצניוװ .טריטנַארַאג

 טושּפמ ףַא ?טעַײקעצ ריא טָאה ,ודחא זיא --- רעמ ןַײז טעוו'ס סָאװ ןוא

 רעדָא ,ןעננודענּפָא ןדנוא טָאה רע זַא ,ןנָאז רימ ןלעוװו ,טדערענ שידִיי

 ןוא טַײצ רעסיוועג ַא ףֵא טפיוקענּפָא -- תמא ןצנאנ םעד ןנָאז ריִמָאַל

 ןליפַא ןיא טפיוקרַאפ ןַײז ,טנַײרפ רעביל ,םענעי וצ ןרעהעג ..קע ןַא

 רענעגנַאלשעג ַא ןיֹוש ןיב ךיא -- טרפבו ,ןסיב רעקַאמשענ ַאזַא טשינ
 סָאװ רָאנ !ןרעוו רע לָאז ומש חמי ,שטַײד ןַײמ ןופ טנרעלעגנָא ,טנוה
 י-רצי רעד ןוא םומינימ רענייש ַאזַא ןיא םומינימ רעד ?ןַאט ןעמ לָאז

 ךיא בָאה תליחת !רָאי עצרַאוװש ידלַא וצ ,סיורג יֹוזַא ןיא טלעג ןופ ערה
 -- טסייה סאו .םומינימש-םומינימ ןייק ןופ ןכרַאה טלָאװעג טשינ ראג

 יד טשינ ןייֵלַא ןָאק ךיא ?ךיא ןיב ווו ןוא ?ןריפמורא ךימ טעוו רענעי

 פא טצעזעגנָא לניופ רענַאקירעמַא דעד טָא רעבָא ךיז טָאה ?הכאסמ
 םענייר ןכַאמ ךיא ליוװ לפיוו ,לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא ,קעלק ַא יוװ ,רימ

 יַאס סָאד ,םומינימ ןַײמ ןיא ?פיוו ןוא ,סע טסייה טסנידראפ ,טיפטַארּפ
 ?לניופ ַאזא ,םיא ןעמ טגָאז סָאװ ?ךָאנ הנשה ןַײמ טיול ,עטסעדנימ עמ

 וצ קיטיינ טשינ זיא'ס ;רימ וצ רע טכַאמ ,ךיס לקנעווק ךיא זַא ,ןעזרעד

 -עג ,הבושת א ןבענ וצ העש 24 טַײצ ,רע טנַאז ,בָאה ךיא ,דלַאב ןנָאז
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 יו עבאנפיוא ןַא ,סע טסייה ,ןבענרַאפ רימ טָאה רע ?השעמ ַא ךַײא טלעפ

 -עי ןיוש ריא ןינ ,דעלטנייוועג !העש קיצנאווצ ןוא ריפ הַא ,ריא טגַאז
 טהצעעג ךיז ,ןיהַא טנכערעג ,רעהא טנכערעג .ןפַאלשעג טשינ טכַאנ ענ
 ?רעדניק ןסייוו סָאוװ רַאנ ,רעדניק יד טימ טדערענרעבײא ,בַײװ ןטימ
 טשינ רָאנ ןכַאז יד וצ ,ןבירשעגנ ןיוש ךַײא בָאה ךיא יוװ ,זיא רענַײמ זַא

 ?עבטמ תרוצ ןייק הלילח טשינ סייוו רע זַא ,טניימ ריא ,טסייה סָאד .ךַײש

 .טשינ ךיז טשימ רע רָאנ ,רעסעב זיא רעמ סָאוװ זַא ,טוג ץנַאג סייוו רע

 זַא ,ךימ ריא טייטשראפ ,סייו רע .ןטַאט ןפַא ןיוש ךיז טזָאלרַאפ רע

 יז זיא ראפדעד ,עשַאק רעד ןיא ןעַײּפש ןזָאל טשינ ךיז טעוװ עטַאט רעד

 טלענ ,טסייה סָאד ,ןוז ןַײמ ןופ רעשיטקַארּפ ךס ַא ,ךיא ןיימ עזָאר ,ןיוש

 -בעלפ ,ןעלצנטרט ,ןעננערבסיוא ףַא ןוא ,טלעמש ךיוא ריא ַאב ןליפַא ןיא

 ןקעטשרַאפ ךָאנ ןוא ,ןוז ןַײמ טימ ןכַײלגסיױוא ךיז יז טעוו ךעלברעק ןט

 -ןיע ןייק ,טיטעּפַא ןַא טָאה ,קסע ןַא טייטשרַאפ יז רָאנ ,לטרַאנ ןזיא םיא

 ןיא ןרעוו רעמצניפ לָאז םענעי זַא ,זַײרּפ א ןנָאז ןָאק ןוא טלעג וצ ,ערה

 ןסיו ףרַאד שטנעמ רעדעי ,ריא טימ טלַאה ךיא ,טרעקרַאפ !ןניוא יד

 "ענג ריא וצ סע ךיז טָאה ןענאוו ןופ ,רָאנ ךימ רעדנווו ךיא ,עדרעוו ןַײז

 ...ןטלעג ביל בָאה ךיא זַא ,יז טנָאז ,ריא טימ טדער ןוא ?ןעמונ

 לניופ רענַאקירעמַא ןַײמ -- העש 24 יד ןעגנַאנעגסיױוא זיא'ס ,ללכה

 עֶלַא ףַא רעטעיליּפשרַאפ ַא ,רענטַארוקַא ןַא ,רעטלַאנענּפָא ןַא ,ָאד ןיא

 א ןבענעג םיא ךיא בָאה .הבושת ןנָאז םיא לָאז ךיא ,דע טרַאװ ,ּפענק

 "יז ריא טעוו ,עמוס יד ןָא ךַײא ףֹור ךיא ןעוו זַא ,זַײרּפםומינימ ַא גָאז

 ךיז טָאה רע זַא ,עשז ריא טניימ .ןגיל א ךַײַא נָאז ךיא זַא ,ןעניימ רעכ

 עבלַאה א טרעיודעג טָאה סע ביוא ,טשינ סייוו ךיא ?ןקָארשעגרעביא

 -ללֲאי רימ ֹוצ טכַאמ ןוא די ַא סיוא רימ טיצ ןַאמהרבח ןַײמ ,טונימ
 סאו ."הכרב-לזמ טימ, :ןסייה סָאד טעוװ ןושל רעזדנוא ףַא ,"טַײר

 מָאה שפנ רעד ,ענטומעלַאק טונ ןרָאוװעג רימ זיאו'ס --- ןרעלק ריא טלָאז

 ַא ןזיװַאב סנטסקינייו רע טלָאװ יבייכענ ,ןעמונענּפָארַא ּפָאק םעד רימ

 -נודעג טשינ רָאג ,זיא טשינ'ס ?םיוו שטָאכ ןסַײרּפָא ?יוו רע זַא ,ענימ

 םיא וט ןוא לכש ַא ףַא אמתסמ ךיא לַאפ ?ןנַאלשוצ ןיוש ןוא ךיז ןעג

 ,טסייה סָאד ,טריטנארַאנ ןַײז לָאז םומינימ רעד זַא ,ליוו ךיא זַא ,גָאז ַא

 ,סע טסייה ,קנַאב ןיא םינמוזמ תועמ עקַאט ןַײז ?שלשמ ףרַאד רע זַא

 ךיז טבייה סע ?לעּפתנ טרעוו רע זַא ,ךָאד ריא טניימ .ןעמַאנ ןַײמ ףַא
 ייוש טייטש ןוא לָאמַא רעדיוו רע טנָאז -- ?!טַײר-ללָא , .ןָא טשינרַאג

 עמ ,קרָאי-וינ ןייק ,סע טסייה ,ןריפַארנעלעט ,"ןעלבייק, טייג ןוא ףיוא

 ַא ןראװעג ןסָאלשעג ןיא יױזַא טָא ןוא -- טלעג ןקישסיורַא םיא לָאז

 .טפעשעג
 בָאה ךיא יאמל ,טציירענ םעדכַאנ רימ טימ עזַאר ךיז טָאה יאדוװַא

 ,יז טנַאז ,בָאה ךיא ?רעטרעו טרעה ריא .טנַאזעג קיצניוו יױזַא םיא
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 טנַאז סָאװ .קַאנק רעד ,יז טגָאז ,טלע פ רימ  .תונשה עניילק
 רוחב רענַאקירעמַא ןפַא רימ טנערב סע נונענ ?םינפ תוזע אזַא ףֵא ריא

 וליפֲא ריא ךיא בָאה !ןדנווו יד ףַא ךָאנ רימ יז טצלַאז ,םומינימ ןרָאפ

 ?ק ַאנק רעד רימ וצ ןעמענ ריז לָאז ןענַאװ ןופ ,ןרעפטנעּפָא טלָאוװעג

 בָאה ךיא רָאנ ,,,?עלָאקש טקַאּפושטש טרעבלַא ןעננַאגענכרוד ןעד ןיב ךיא
 ןוז ןַײמ ןַא ,טשינ ליוו ךיא .ןיינרעביא סנַײמ ןָאל -- ןעוועג בשיימ ךדימ

 ןיא לָאמַא סָאװ ,ןכַאז עכלעזא ךָאנ ןופ ןוא קַאּפושטש ַא ןופ ןסיוו לָאז

 לָאמַא יז טָאה קַאּפושטש זַא ,קידלוש יז ןיא סָאװ ,תמאב ןוא ,ןעוועג

 ?טלעג ריא ןופ טכאמעג ,רעב ַא םורַא טריפ רענַײניצ א יו ,טריפעגמורַא
 ,ריא טגָאז יוװ ,םערָא ?ןויזב העד ַאד זיא סָאװ -- קירוצ ליוו עמ זַא ןוא

 -ענ ןיב ,טכַאדעג טנַײה טשינ ,ןייֵלַא ךיא זַא ןוא .טשינ דנַאש ןייק זיא

 טעטש רעביא ןעשירג ןַײמ טימ ?וויטש ןָא טעקנַאלבענמורַא ,דנו-ענ ןעוו

 םינונינ סקעז ייז טליּפשעג ?לרעַײרד א רַאפ ,ןדִיי ןשיווצ ךעלטעטש ןוא

 ןיא ייז אב זַא ,תוניבמס א ךָאנ טרעהענסיוא ןוא בָאנֹוצ ַא םענייא ןוא

 ךיז טזָאל -- ךאלַאװ א רע טליּפש ,חנ-חשמ רע טסייה ,רעמזעלק ַא ָאד

 ,םעד טימ טשינ ךימ םעש ךיא ,טנַײרפ רעביל ןַײמ ,ןיינ !טלעו יד סיוא

 וָאק ךיא ,ןפלָאהעג רימ טָאה טָאג זַא ,אברדא ,לָאמַא ןעוועג זיא סָאװ
 זַא ,ביִל בָאה ךיא ,דובכ ַא רימ ַאב סָאד ןיא ,ןדיירפ ןיא ןלייצרעד סע

 לייצרעד ךיא ןוא עווטסיימעס עצנַאנ יד עלַא ףיונוצ ךיז ןעמענ רימ

 -יימשעג טָאה עמ יױזַא יו ,טכאדעג טנַײה טשינ ,לָאמא ןופ תוישעמ ייז

 ,בוט-םוי ַא ןעוועג ןיא רעקוצ טימ ייט ?זעלנ ַא ןוא ,?עזנַארפ ַא וצ טלכ
 ייווצ רעדָא ?ּפע ןַא רַאפ ןוא ,םולח ןיא ןעזעג ןעמ טָאה ףוע ?טרעפ ַא ןוא
 !ןוגינ ןטסנעש םעד ןליּפשּפָא טנַאקעג אשירג ךַײא טָאה ןעמָאלפ

 ןדניצ סע ,עזַאר תוישעמ עקיזָאד יד ןרעה ֹוצ כיל טָאה עלַא ןופ רעמ

 ןוא ,זיא יז יו ,רענעש ךָאנ טרעוו יז ןוא ןניוא יד טלַאמעד ןא ריא דיז
 טָאה יז ןוא ,לָאמַא ןופ תוישעמ ןלייצרעד וצ ןֵא ךיוא ןייֵלַא טבייח יז

 -עלַָאה ןופ ,?טעטש ריא ןופ ,סעקוװעשטיּפ עֶּלַא טימ ןלייצרעד וצ ביל

 טכַאמ יז .ןברַאטש ןָאק עמ ןַא ,ןכַאז עכלעזַא ךַײא יז טלייצרעד ,יטשענ

 ןוה ןקירעזייה א רַאפ ךיז טלעטשרַאפ רעדָא ,קרַאמ ןופ ענעדִיי יד דָאנ

 טשינ ףרַאד עמ זַא ,טנַײרפ רעביל ,ךַײא ךיא גָאז ,ךעלקיטש טגניז ןוא

 רעד .סַאנ רעטירד רעד ןיא ןרעה ןעמ ןַאק ןרעטכעלעג יד ,רעטאעט ןייק

 ךיא .וצרעד טניילענפיוא יז ןיא לָאמעלַא טשינ סָאװ ,רָאנ ןיא ןורסח
 .לדיימ ענזירּפַאק א ןיא יז זַא ,ןבירשענ ,רימ טכַאד ,ןיוש ךַײא בָאה

 ,ךעליירפ ןוא קידעבעל ןרעוו ךַײא יז לָאז לָאפַא .סיוא ריא טמוק סע יו
 -טימ ריא טימ לָאז בוטש עצנַאנ יד זַא ,יױזַא רעבָא ,ןצנַאט ןוא ןעגניז
 יז טרַאּפשרַאפ ,עראמכ ַַא ריא ףַא ןקֹודנָא ךיז לָאז לָאמַא ןוא ,ןצנַאט

 ךיז ןצעזקעווַא ןָאק יז רעדָא ,נָאט ןצנַאו ַא ףֵֶא ןיילא ענייא רדח ןיא דךיז
 ןעמעוו ,יז טנעדפ -- ןבַײרש ןוא ןבַײרש ךַײא יז לָאז ,ווירב ןבַײרש
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 יצ ןלַאפוצ רָאנ יז לָאז טשינ זַא רעדָא ?ןבַײרש וצ ?יפיוזַא יז טָאה

 -רָאנ ןיא רענעי שטָאכ ,?דיפ ןפַא ןליּפש ריא לָאז רע ,םעצולּפ ןעשירג

 לָאז יז זַא ןוא ?ץורית ַא סעּפע ןיא ,ליוו עזַאר זַא רָאנ .ַײברעד טשינ

 -ומש עמ זַא ?ןליפש ןטעב םיא ןוא טכַאנ ןטימ ןיא ,לשמל ,ןיימשפיוא

 יז ןוא ,?דיפ יד רע טמענ !ךַײש טשינ ךָאד זיא -- '"ווָאנויל; טפע

 טשינ טזָאל ,טנעה עדייב ףַא ןַא ךיז טרַאּפש ,ןגעקַא קעװַא ךיז טצעז

 א -- ,ךַײא ךיא נָאז ,השעמ תעב וקֹוקָיִא יז ,םיא ןופ ניוא ןייק ּפָארַא

 יז טעו ,ןענניז יז טעב ,רענייטש א ,טוװרּפ ןוא !עניטרַאק ַא !ךאלמ

 ,טעב יז טעוו ריא רעמ סָאװ ,אברדַא .בילוצ ןָאט טשינ לָאמנייק ךַײא

 לָאז -- ןָא ריא טמוק סע זַא רָאנ .ןענניז טשינ רעמ ץלַא ךַײא יז טעוו

 -- יאדווא טניימ ריא ,יײװַאלַאס א יו רָאנ עקַאט ןעגניזעצ ךַײא ךיז יז

 רעדָא ,ךאלַאוי אקווד ,רעדיל-רענַײניצ אקווד !הלילח ?טרעצנַאק ?סעירַא

 טלָאוװ ,עלעדיל שידיסח ַא ןעגניז ןרעה יז טלָאז ריא .דעלדיל עשידִיי רָאנ

 ַא טנעז ריא זַא ,סייוװ ךיא ,סופוצ רעהַא ןעמוקענ ,ךַײא ךיא גָאז ,ריא

 "סח א ,סנייא רעביא ָאד ךַײא ךיא ביג ,ךעלדיל עשידַיי ןופ ?עטיבויל

 ןָאק ךיא סָאװ ,הריבע ןַא ,ןונינ ןכעליירפ ַא טימ סע טגניז יז סָאװ ,שיד

 טָא .ןייַלַא רעטרעוו יד רָאנ ןבענרעביא ךַײא ךיא זומ ,ןטָאנ ןייק טשינ

 :רעטרעװ יד ןענַײז סָאד

 -- שטיווַאבויל זיב שטיוואלסאכ ןופ

 ?ךַײא ךיא רעה סָאװ ,יַא
 -- שטיוװאלסַאכ זיב שטיווַאבויל ןופ

 !ךַײא ןופ ךַאל ךיא ,יַא
 -- לקעטש ןטימ לקעּפ סָאד םענ'כ

 ?ךַײא ךיא רעה סָאװ ,יִא

 --- לקעז-ןיליפת-תילט םעד ןוא

 ?ךַײא ךיא ףרַאד סָאװ ,יא

 .ו"אא שטיוואבויל זיב שטיוװַאלסַאכ ןופ

 -- שטיוװַאבויל ןייק ןיבר םוצ רָאפ ךיא

 ?ךַײא ךיא רעה סָאוװ ,יִא
 -- שטיוואלסאכ ןופ ןיבר םוצ רַאֿפ ךיא

 !ךַײא ןופ ךַאל ךיא ,יַא
 .ו"אא שטיוואבויל זיב שטיװַאלסַאכ ןופ

 -- רעדניק ןביז טימ בַײוװ א בָאה'כ

 ?ךַײא ךיא רעה סָאװ ,יא

 -- ןדליג ןביז רַאפ ניצ ַא בָאה'כ

 ?ךַײא ךיא ףרַאד סָאװ ,יִא
 .ו"אא שטיוװַאבויל זיב שטיוװַאלסַאכ ןופ
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 -- רךַאד ַא ןָא ?ביטש ַא בָאה'כ

 ?ךַײא ךיא רעה סָאוו ,יֵא

 -- ךכס םענירג טימ הכוס ַא בָאה'כ

 ?ךַײא ךיא ףרַאד סָאוװ ,יִא
 .ו"אא שטיווַאבויל זיב שטיוװַאלסַאכ ןופ

 -- ןגער רעד טסַײמש רעטצנעפ ןיא ןוא

 ?ךַײא ךיא רעה סָאװ ,יַא
 -- תולד רעד טפַײפ ןעמיוק ןיא ןוא

 !ךַײא ןופ דַאל ךיא ,יִא
 .וו"אא שטיוואבויל זיב שטיוואלסאכ ןופ

 -- ענטומעלַאק ןיא ןצרַאה ןְפָא

 ?ךַײא ךיא רעה סָאוװ ,יֵא
 -- ןיֿבר םוצ ,יוא ,ןיבר םוצ רָאפ'כ

 ?ךַײא ךיא ףרַאד סָאװ ,יוא
 -- שטיוואבויל זיב שטיוואלסאכ ןופ

 ?ךַײא ךיא רעה סָאװ ,יַא
 -- שטיוואלסאכ זיב שטיוואובויל ןופ

 !ךַײא ןופ ךַאל ךדיא ,יַא

 טימ ןטרעצנַאק ןצעביז הרּפכ ַא ,טנַײרפ רעביל ,ךַײא נאז ךיא ןַא

 ןרעה יז ,לשמל רעדָא !לדיל שידַײ ןייא ריא רַאפ סעינַאפמיס ןצכַא

 "לעב יסינ יװ ,טלעוו רעד ןופ םינזח עטמירַאב עֶלַא ןופ ךעלקיטש ןגָאז

 "רַאװק ןופ ,ענמוזַאר ןופ ,יקסווָאקנימ עיניּפ ןופ ,ןטקה םחורי ןופ ,רעז

 ךיז ןָאק יז ?טשינ ןעמעוו ןופ ןוא --- אטאריס ןופ ,לָאימרַאק ןופ ,ןיט

 ןַא רעדָא ,"עלוניאטח ינּפמוא א קעװַא גל ַא ןבעג ןוא ןלעטשקעוװַא

 עלַא טימ ןוא ךעלצינשּפָא עלַא ןוא ךעלדיירד עלַא טימ "?רכוז התא,

 רעטנוא ןיינסיוא ,ךַײא ךיא נָאז ,ןָאק עמ זַא ,סיז ױזַא ןוא ,"סרמאנו,

 סָאד יו ,ןרעה ריא טלָאז םעלַא םעד וצ ןוא {ץ9 רעטכער ַא ,טנעה עריא

 -ננע ריא טליוו רשפא ןוא !שיזיוצנַארפ טדער סָאד יו ,שטַײד טדער

 ןיא -- ענעטַארעג א טסעומש עמ ןזַא .שילננע ךיוא סָאד טדער שילנ

 יז -- רָאנ ןורסח ןייא .סעכלעזַא טנַײפ בָאה ייג ,ונ .ךַײש טשינ ךָאד

 טימ ריא רַאפ ןטיה ךיז ףרַאד עמ !קַאלש ַא ,יוא .קַאלש א ?לסיב ַא זיא

 תויח זיא -- יױזַא טשינ סעּפע רעמַאט םערָאװ ,קוק ַא טימ ,טרָאװ ַא

 ןוא .ךָאנ ריא ןבינ רימ .ךיז רימ ןטיה ...!עלעבעווש א .רעכיז טשינ

 טָאה רע סָאװ ,טָאג ןעקנַאד .,,סע טסייה ןוז ןבילוצ ,םיא בילוצ ץלַא

 ,קירוצ ןסעומש ןלעוװ לָאז עמ זַא שטָאכ .ןכַײלג ןַײז טרעשאב זדנוא

 ןטַאנגַאמ .סָאװ טשינ ןייֵלַא סייוו ךיא ןעיַאיטסָאד טנַאקעג רע טלָאװ

 !ןטָאשענּפָא ךימ ןעמ טלָאװ דלָאנ טימ ,ךעלקילג טצעשעג ךיז ןטלָאוו
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 -יז ַא ,ריא טנָאז יו ,ךַאז עטרעשַאב ַא סָאד זיא אמתסמ .ןלַאפרַאפ רָאנ
 -רעד .ןרעה וצ סָאװ ,ןעז ֹוצ סָאװ ןַײז ןיוש לָאז'ס ,ןבעג טָאג זָאל ,גיוו
 ןא ...הָאבויפ זַא טשינ רעמ .טשינרָאג עלַאנ ,טשינרַאג ךַאנ זיא לַײװ
 ןבָאה ךַײא לָאז ךיא .ָאד טשינ טנעז ריא סָאװ , ,טנַײרפ רעביל ,הריבע
 ;טלָאװ טכענ טימ געט ,ןדייר וצ סָאװ טַאהעג רימ ןטלָאװ ,טַײז רעד ַאב
 ןוא טםלייצרעד ןוא טלייצרעד דַײא טלָאװ ךיא ןֹוא ,ןצעזעגקעװַא רימ
 -לעוו טימ ,ךַײא ךיא גָאז ,טלעוו ַא זיא'ס ,לרָאּפ ןקיזַאד םענופ טלייצרעד
 ןיוש טגנילק עמ םערָאװ ,ווירב םעד ןקידנע רעבָא ךַײא זומ ךיא !ךעלעט
 ,ףיש ןפַא זיוש ךיז טסע ןסע ןוא ןסע םלוע םעד טפור עמ .ןצַאט יד ןיא
 ןייק םלוע םַאב זיא ?טיטעּפַא ןַא ןוא ,קַאמשעג רעייז ,ןסיוו ריא טפרַאד
 ןעמ ןומ ,גנולק ןטוג םעד ןרעה טבעלרעד עמ זיב זַא ,ַאזַא ,ערה-ןיע
 ריא סָאװ ,הריבע ןַא .ןַײרַא ליומ ןיא ןעמענ סעּפע לָאמ ייווצ רעירפ
 ,טשח-הצרי-םא ,וצ ךַײא גָאז ךיא !ףיש ןפַא זדנוא טימ טשינ ַאד טנעז
 רָאנ לָאז עמ .ןבעג טָאג זאָל .ווירב ןרעסערג ַא ךָאנ ןבַײרש קרַאידינ ןופ
 תַא רימ טבַײרש .טבַײרש ןוא טנוזעג רימ טַײז לַײװרעד ,םולשב ןעמוק
 .ווירב עטונ ןוא עטפָא ,ףיוא ךַײא ביג ךיא סָאוװו ,סערדַא רעקרַאידינ ןַײמ

 טנַײרפ רעטסעב רעַײא רימ ןופ

 .ךַאמלעטס ריאמ

 פיופ רענַאקירעמַא רעד טָאה טקנופ ַא :יתחכש רקיע
 פטב טשינ ריש ןיא םיא רעביא סָאװ ,טקַארטנָאק ןיא טלעטשעגנַײרַא
 ןַא סָאװ רעה ריא טעװ טָא -- ונייהד .קסע רעצנַאג רעד ןרָאװעג
 :ייק דנַאל םעניא ןרָאט עזַאר ַײס ,ןוז ןַײמ ַײס זַא --- !ןַאק רענַאקירעמַא
 -אט ,טסייה סָאד .ןסיוו ןַײז ןָא טשינ-םענייק טימ ןבָאה טשינ ,אשמ-עגמ
 דעמַאט .ןעמעוו ןסיוו רע ףרַאד -- ןעמענפיוא רעצעמע ייז ליוו רעמ
 רעמַאט ווירב ןליפַא ןוא ,ןיהּווװ ןסיוו רע ףרַאד --- ןייג ץעגרע ייז ןליוו
 .ןעייג ווירב יד ןענַאװ ןופ ןסיוו רע ףרַאד -- ןבַײרש ייז וצ ןעמ טעװ
 -עג לסיב א ךימ בָאה ךיא ןַא ,ךיז טייטשרַאפ ?הנשה ַא ךַײא טלעפעג
 -קנוּפ עֶלַא טימ טקַארטנַאק םעד ןבירשעגרעטנוא ףוס-לכ-ףוס ןוא טשטיינק
 -ַאו ,טנקיילרַאפ רעדניק יד רַאפ ךיא בָאה טקנוּפ ןקיזָאד םעד רָאנ .ןט
 מעב ךיא ...!ונ-ונ ןעוועג טלָאװ ,השעמ ַאזַא ןסיוו הלילח לָאז עזַאר םער
 ,טױרטרַאפ טשינ סע ךיא טלָאװ ןרעדנַא ןייק .דוסב ןַײז לָאז סאד ,ךַײא
 ?ךַײש ןיא סָאװ -- ךַײא רָאנ

 ,.רַאמלעטס ריאמ
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 קיצרעפ לטיּפַאק

 טנַײרּפ ןַײז וצ קישטווַארומ ריאמ-םולש ןופ
 קַאּפשטש טרעבלַא

 וצ ריד םוק ןֹוא ווירב א ריד בַײרש ךע טרעבלַא טנַײרפ רעביל
 ןוא לָאמ עטייווצ סָאד ןיוש םעשַאכערָאב ןָאדנַאל ןיא ןיב ךע זַא ןדלעמ

 ןסיוו טסלָאז וד זַא ווירב ַא סעדא ןייק ריד ךע בַײרש סעדא ןיא טסיב וד
 רעד טימ רע טגַאז יװ לזַאמ םילש םילש טונ טשינ זיא'ס זַא טרעבלַא

 יו עטַארַאכ בָאה ךע ךעז סַײרעצ שטָאכ טשינ טייג סע ּפָארַא רעטוּפ

 קירוצ ךיד טימ טלַאמעד ןרָאפעג טשינ ןיב ךע ַײמעלַא ךעמ ןסע טניה
 יַאב ןוא גנַאג ַא ךיר םעד ןעוועג קידלוש ןלַאפרַאפ ןיוש זיא טציא םייהַא
 ךָאנרעד ןיוו ןיא רעירפ ןקעטש ןבילבעג ךע ןיב סערָאצ ןעוועג טרעשי
 טניימעג עיפייפעי רעזדנוא בילוצ ץְלַא ןָאדנַאל ןיא טרעטציא ןירַאּפ ןוא

 ןוא ץכעליקרַאפ ַא טּפַאכעג ךע בָאה ףָאס םוצ רעטָאט םעד ןּפַאכ לעוו ךע
 עילַאטיא ןופ ןעמוקענ ןיא יז טניז ענעי ןַא ןָאנ רעד רעטנוא נַײפ ַא

 קַאװיּפס עזַאר עלעטרעוו ַא יּפוטסירּפ עינ רָאנ סיורג ױזַא ןרָאװעג יז ןיא
 ױזַא לָאז ךע סערָארס ןטסירק עפ ךַאלעדיא ערעזדנוא רעשפע טסניימ וד

 ןעמוקַאב עיצקעלּפָאּפַא יד רעוש רעֶוש בָאה ךע עכַאלצַא ןוא קילג ןבָאה
 טשינ זַא טרעבלא יז טנניז ןענניז ןוא ןענניז טרעחרעד יז בכָאה ךע ןַא

 טשינ סעכלעזַא ןבָאה עבָאב סעבָאב ןַײד טשינ ןוא עבָאב ןַײד טשינ וד

 יד טנַײה טָאה יז סָאו דעוװַאק רעד טנַײה עליפַא םעלָאכ ןיא טכרָאהעג

 וטסלָאװ ןעז טסלָאז ןרָאפסױרַא ריא טנַײה טגָארט יז סָאװ ןטנַאילערַאב
 -נַאנַאב ךעז טסיב וד זַא קידלוש ריד זיא רעוװ ןבָארנַאב לָאמ יַײרד ךעז

 ןפא יו ןבילבענ ךע ןיב ריד רעביא ןוא טָאיעדיא ַא יװ ריא טימ ןעג

 ַאֹד ןיא ןירַאּפ ןיא סָאװ קילנ א רעננוה ןופ טרעניײּפעג רעִיש רעסַאװ

 ַא ןוא ננוי רערעטיב א רעטקערד רעד זיא ןַאמסקַאװ רעטַאיט שידי ַא
 ןיילק לסיב ַא ןגָאלשענפיונוצ םיוק לזאס ַאזַא םיא ףַא רע טָאה עּפורט

 ךעז טזָאל ןָאדנַאל ןייק לָאמַא ךָאנ עכדראמ עשיימ ךַאלַָאה ןוא טלעג

 ןיא ןוא ןּפרעװטנַא ןיא רָאנ ןיוש זיא יז ייא ןַא טימ ןנרָאמ ףַא סיוא
 םעדָאפ ןייק ןוא ?סירב ןייק ןוא ןּפרעװטנַא ןייק ןרָאפ ןעמ זומ ?סירב

 ןָאדנַאל ןיא לצנער ןַײמ ץעזרַאפ ןוא ךע ייג ןעמ טוט סָאװ ָאטשינ ןיא

 םוק טציא עפַאק ַא טלַאה רע רעמַאלק ןעמַאנ ןטימ עואכ ַא םענייא ַאב

 ךיר רעד ַאטשינ זיא רעמאלק רעד זַא טיוא ךיז טזָאל לצנעד ןכַאנ ךע
 ןיא סע טסייה עזַאר יז ןוא עקירעמַא ןייק ןנַארטענקעװַא ןיוש םיא טָאה

 -נוא טימ עקַאט ןעמעוו טימ וטסייוו עקירעמַא ןייק קעװַא רעַירפ ךָאנ

 ןוא טליּפש רע ןוא טקניז יז ךַאמלעטס אשירג ?רעכָאב סכַאמלעטס רעזד
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 זשטניוו סע ךעז ןגעמ עדייב רימ זַא ליפיוזַא ןעמ טגָאז ייז ןעמענ טלעג
 ןוא טכַאנ ןייא ןיא ןַײרַא טלַאפ ייז סָאוװ םישַאדַאכ ַײרד ןיא ןענידרַאפ
 אב ךיז ןעניפעג ?צנער ןיא םערָאוו קעזע רעסיורג ַא סָאד זיא רימ רַאפ
 יז ךע בָאה טנעילעג עקיטיינ רעייז ןריּפַאּפ עריא עקַאט ןריּפַאּפ רימ
 רז םערָאוװ ןריּפַאּפ עקיטיינ ןַײז ףרַאד סע זַא ײטשרַאֿפ ךע רָאנ טשינ
 -עטשוצ ריא טמַאזענמוא לָאז ךע סע טסייה עזַאר ווירב ַא ןיא רימ טבַײרש
 זַײמ ףַא ןפערט ךיז ףרַאד טשינ עינעמ ןייק זיא טלעג ןיא ןריּפַאּפ יד ןל
 ַאב םישָאדַאכ ַײרד רעֶורפ טעּפָא ךעז טרענלַאװ ווירב ריא זַא ?זַאמ
 טלאוועג םיא בָאה ךע ערעילָאכ עמטונ ַא םיא הַא לָאז ןעמוק ןענַאמסקַאװ
 רימ רע טעו רעמָאט טָאהענ עריימ ךיא בָאה סעקסיּפ יד ןשטַאּפעצ
 ףראד עכַאלצַא ןַײמ ףַא עטסנַאז סָאװ ֹונ טמוק רימ סָאװ ןלָאצַאב טשינ
 יוזא ןעגנַאנעצ ךיז ןבָאה עלַא ייז ןעוו טַארוקַא ןָאדנָאל ןייק ןעמוק ךע
 -נוו ןוא ןעמ טוט סָאװ עשאק ַא ךעז טנערפ טציַא רעסַאװ ןיא ץלַאז יו

 טרעבלַא רעביל ןַײמ ריד וצ טשינ זַא ןדנעוו ןוא ןרעק דעמ דע לָאז ןיה
 םעשַא ןַאמעל רימ ןקישסיױרַא ןוא דעװַאק ןַײמ ַאב ןטלַאהרעד דעמ טסלָאז
 סערדַא ןַײמ עטסָאה ַאד ןָאדנַאל ןייק רעהַא עקַאט רעטרעדניא ַא דלַאב

 טרָאד עקירעמַא זיב ךעז ןּפעלשרעד וצ סָאװ טימ ןבָאה לָאז ךע יידכיב
 -וימש רעד טָא וצ ןרעבייקדעד דעמ ךע םָאל טשינ ענַאד ןייק ןיוש ךע בָאה
 ךע זַא טסייוו וד ןריּפַאּפ יד טימ לצנער ןַײמ ןעמענּפָא ןוא ץעקב רעד
 -לַא עשז קנעדעג רעטרעדניא ןייא יװ רעמ טנידרַאפ רעשָאק ריד ַאב בָאה
 ;קישסיורַא ןעז רימ ןוא טעשטיווק עס סָאװ סָאד ןַײז טשינ טסלָאז טרעב
 רעהַא זיב ריד בָאה ךע .סנשַארג עכעלטע יד רעִירפ סָאװ םעשַא ןַאמעל
 םיונ ַא ןיא ךע ייטש טציא טפרַאדַאב טשינ בָאכ לַײװ טעשטוקַאד טשינ
 -רָאד גנַאל ןיוש זיא רעטסעווש ןַײמ עקירעמַא ןייק ןרָאפּפָא ַאב טלַאה ןוא
 ןיא טנַײה ןענַײז עלַא זַא רימ יז טבַײרש ווירב ַא ריא ןופ בָאה ךע ןט
 רימ טסנַאק ןוא ןטרָאד ךיוא ןיא קַאזָאק עלעדנַײרב עֶליִפַא עקידעמַא
 םימ ךָאנ ןוא ןקישּפָא םעשטרימ טלעג ןַײד ריד לעוװ דע זַא ןביילג רעכיז
 -ופַאכ ףרַאד ךע עכַאלצַא ןוא קילנ ןבענ ױזַא רימ לָאז טָאג קנַאד סיורג
 רימ עטסלָאז ווירב ַא ןבַײרש רימ טפעוו וד זַא ןוא ןבָאה טשינ סנַײד על
 ןיא טרָאד ריד טייג סע ױזַא יוװ ענבָארדָאּפ גנידצלַא ןבַײרשסױרַא ןיוש
 קיטש א רַאפ סָאװ ןוא עפורט עטכעה ַא סעּפע עטסָאה יצ ןוא עסָאנרַאּפ
 -זאר טימ טנַײה ךַײא ַאב זיא ױזַא יוװ ןוא סעדא ןיא ךַײא אב ןעמ טְליּפש
 "צַאה טַײלערוװעכ עקירעביא ערעזדנוא סעּפע ןכַאמ סָאװ ןוא סעינעשער
 -ייא ןַא טימ ןָאדנַאל ןיא ַאד זיא רע זַא ערָאװס ַא זיא עטסקנעדעג ןכַאמ
 ךע קנַארק ןעמ טנַאז טניל רע ןטַאט ןַײז ףַא עטסנַאז סָאװ עּפורט ענעג
 -עטַאװ רעד םיא טּפַאכ רָאנ רעזַאכ יו ױזַא ןדיא םעד טָא טנַײּפ ןבָאה
 "סנקעטכַא טימ טנוזעג ַײז ןוא ןַײז עליוכרעקַאװעמ םיא ףרַאד עמ רעכַאמ
 .קישטווַארומ רעיימ םעלָאש לָאפ
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 קיצרעפ ןוא ןייא לטיּפַאק

 קישטוװַאדומ ריאמ-םולש וצ קַאּפושטש טרעגלַא ןופ

 טמעלָאכעג רימ ךעז טָאהפ סָאװ רעיימ םעֶלָאש טנַײרפ רעטצעשינכַא

 ךיא טסייא סָאוו עיידרעסַאכ וצ ענישעמ טסיב טכאנ יד ןוא טכַאנ ענעי

 ךיד בא ךיא סרעטרעדניא ןקיש ריד ןטיוט ןפַא עקידעבעל סָאד ןגייל לע

 רימ ַא טסקַאו סע יצ טעכַאינעב ַא רימ ַאב טסיב וד יצ טבעלרעד םיוק
 סרעטרעדניא בָא דיא יװ ןטַאט ַא רַאפ ןבָא ױזַא ריד לָאז ךיא ןטרָאנ ןפַא

 עמ טלעג רימ אב טּפעלש רעד ןצרַא ןיא טָאג טָא סע רָאנ רעוו םערָאװ
 יימ טקַארטעצ עמ ןטַײז עֶלַא ןופ טעּפיס עמ טּפיצ עמ טסַײב עמ טסַײר

 לָאמ עֶלַא קעלש עקידרעַירפ יד ןופ ןרָאוװעג רעטָאּפ טשינ ךָאנ רענייב יד

 סנזַאכ ןַײד הַא יװ ױזַא טשינ ךעמ טנערב םענייק ףַא רָאנ ערָאצ עַײנ ַא

 ץיבַא םערָאװ עטָאלב ַא ןיא טּפעלשעגנַײרַא ךימ טסָא וד סָאװ ל?דיימ

 -רַאפ ַאזַא טסַאקענּפָא ךימ טלעטשעג לַאדַאלידעב ךימ טָא יז סָאוװו םעד
 ךַאמלעטס טנַײרפ ןַײמ רַאפ טלַאמעד טקידיײלַאב ךָאנ ךימ יז טָא ןגעמ

 ןוא ףענַאג ןגָאז ןעוועג רימ לָאז יז רעפלעב ןפורעגנָא ךימ ןניוא יד ןיא

 טשינ ךימ טלָאװ טרָאק רעד ןיא סָאװ ןוא ךעייצער ןוא טידנַאב ןעלזַאנ

 ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ריא סָאד לע ךיא רעפלעב יװ טרַאעג ױזַא

 סאו ןוא ריט רעד ֹוצ סיפ יד טימ ןגיל לע ךיא ןעוו טלָאמעד עליפַא

 ןוא ןלעפעג ןַאלּפ רעד רימ ןיא עקירעמַא ןייק ריא וצ ןרָאפ טסליוװ וד

 -ניא ןצנַאג ןייק טשינ רָאנ סעוװוָאצע ףַא רעַײטשוצ ןבעג ריד ןעק ךיא
 עריא ריד קיש ךיא ַײנט א טימ רָאנ טשינ בא ךיא םערָאװ רעטרעד

 -סיורַא ןענעק עטסעוו רעשפע ןבילברַאפ רימ ַאב ןענַײז סָאוװו ךעלטיווק

 -וזַא אי טנידרַאפ יז ביוא םערָאװ טמוק רימ סָאו ריא ַאב ןרעבַײרט

 םעד ןרעקמוא טשינ רימ יז לָאז עשז סָאװ ראפ טסנָאז ןד יוװ טלעג ליפ

 קענַא רימ ןֹופ ןײגקעװַא ןכילצילּפ ריא ךרוד טַאעג בא ךיא סָאװ קעזע
 םָאֹד ?כיימ ןיוש ריא ןיב ןוא טנעצָארּפ סָאד ?כיימ ןיוש ריא ןיב ךיא

 -סַאכ שטנעמ ַאזַא טשינ ןיב ךיא ךיוא רעפלעב טגָאזעג רימ טָא יז סָאװ

 טָאג זָאל ריד ןוא ןצרַא ןיא עניס ןגָארט לָאז ךיא סָאװ םעלַאשעוװ
 ריד ןיב ךיא זַא ךָאד טסייו וד ןַײז דַאילצַאמ טרָאד טסלָאז ןפלעה

 ךלָאנ ןופ ןעמ טנַאז דנַאל ַא ןיא טדָאד ענייס ןייק טשינ םעלָאשעװסַאכ

 -ענ רעהַא זיב יװ טשינ ?ווירב א לָאמַא ןבַײרשנַײרַא טסלָאז רָאנ עז

 טכַאמ ןָאמִא עוטיַאוו ןירֹוד יבָאט ץיט םיצולּפ ןוא עקרוי ַא יו ןגיווש

 -מַאמ רעֶירמ ןבירשעג טשינ עטסַא יַאמעֶל סָאינירּפ ָאוועי טרָאשט עשַאר

 ריד ךיא טְלָאװ ?סיב ַא רעורפ זַא ןַײז ןַאק סע ףָאס ןזיב טרַאװעג רעז
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 טשינ ךיא ןָאק טציא רעטרעדניא ןצנַאנ ַא ןקישסיורַא טנַאקעג רעשפע

  ןקיש טשינ ייד ךיא ןָאק רעקיצפיפ ַא יו רעמ סעדייא ןַײמ ןיא טָאג
 ןוא רעסערג ךָאנ ןענַײז סעווָאצע יד ןוא סיורג זיא ץנערוקנַאק יד םערָאװ
 ראי ץרַאװש רעדנַאנַא טימ ערָאצ רעדנַא ןַא ּפִא ךעז טכוז לָאמ עלַא

 ַאב ןיס ןבענּפָא עמאטסענימ רימ עטסעוו ןפלע ריד טעוװ טָאנ זַא ןוא
 טעווירַאה עמ יו סעמע םעד סייוו טָאג ךעלברעק עננירג ןייק טשינ רימ

 -ַאד רעד טימ ןעז ךעז טסעװ וד זַא ןוא רעקיצפיפ ַא טנידרַאפ עמ זיב
 יד טימ ןטקעפנַאק יד טימ ךעלכיַאי יד ןענַאמרעד ריא עטסלָאז רעקיס

 ןוא סַאלק עטייווצ ןָאנַאװ ןיא סעּפוק ערעדנוזַאב יד טימ ןדַאלָאקָאשט
 ןיטעג סיוא דמע ןזיב ךימ רָאד טָאה יז עַײנ לָאמ עלַא ךַאלדיילק יד טימ

 ןַײמ ןיא ָאד סעדַאה ןייק רעהַא ןגָאלשרעד ךימ בָא ךיא סָאװ קילג ַא
 ךיא טסייא סָאד ןטפעשעג עטונ טכַאמענ לָאמַא ָאד בא ךיא םייא עטלַא

 ַײרד ץנערוקנַאק יד טשינ ןעוו ךיוא טנַײא ןנַאלקַאב טשינ ךימ ןעק

 םערָאװ עטסעב סָאד ןיא רעטַאיט ןַײמ רָאנ טָאטש ןייא ןיא ערעטַאיט
 עינַאװַאלַאשז ףַא עֶלַא סרעּפָאלק עניימ טימ רעדייכ ןַײמ רימ בָא ךיא

 ןיא טַײצ יד ןוא סעּפורט ַײרד ַאד ןענַײז רימ סָאװ רָאנ ןרָאסעכ ןייא

 ַא ןיא ַאמושזט יד ןוא קרַאטש זיא ערעילַאכ יד ןוא קעה ןזיב טכעלש

 ןופ רענרע ןעמָא ןַא סעדָאה ןיא ָאד רימ ןבָא ץירּפ ַא ןוא ץכעסַײברַאפ

 ָאד ךיא ךַאמ ןנעװטסעד ןופ םענייאניא אמושזט רעד טימ ערעילַאכ רעד
 ןופ ּפָארַא טשינ טייג םעשַאכָאב עלעטניּפ סָאד ןרָאבס עטסעב יד

 ?לוװל עוו ןוא ערייכס ַא יא עקניּפ עקניכ ןוא עניב רעד
 ליֹוו ךיא ?םיוו סעינעשערזאר ןוא ?כימ ַא יא טָאּפמָאק טסע

 -ַאב א רַאפ טנכערַאפ סעדַאה ןיא ןעמָאנ םענייש ַא טָאג קנַאד בא ןוא
 -ענייא ןַא בא ןוא ןטנַאילערַאב ?סיב סָאד קירוצ טפיוקעגסיוא סָאבעל

 טלָאװ ןוא ןַײרַא ןטַאט סטלעוו רעד ןיא ךיר ַא לָאס עריוטרעפייס ענ

 ךיא סָאװ קעלש יד טשינ ןעוו ךיוא ?זַײא ןנייא ןַא ןבָא טנַאקעג ןיוש

 םענַאס ןוא ןבעל ןטימ רעכיז טשינ ןעמ ןיא לָאמ ןייק ןַא לָאמ עלַא בָא
 עמ ןוא רעקיטציא רעד וצ בַײװ ןַײמ וצ ןעמ טמוק ךַאס ַא ַאד ןענַײז

 -ינווַאבויל ַא דנַאלסיוא ןיא בא ךיא זַא ערוק ענימיכ ַא ריא טלייצרעד

 -טנערַאפ ייג ןוא ןנעמרַאפ ַא ּפִא ךימ טסָאק סָאװ ?דיימ ַא סנזַאכ ַא עצ

 גראק ןיא רעמָאט עצינווָאבויל ַא רידַאנ ייז ףֵא ערעילַאכ א ךעז רעפ

 דלאב רימ בַײרש ןוא טנוזענ ייז ןבַײרש וצ ריד סַײנ ןייק ָאטשינ רעמ

 רעבירַא יוװ רימ רעפטנע ןוא ריד קיש ךיא סָאװ ךאר קיצפיפ יד ןופ

 טסָא וד יצ עזָאר ןריױלרַאפ עקַאט ייז טא יז ןריּפַאּפ יד ריד וצ ןעמוק

 טסיב וד םערָאװ סָאלש ןרעטנוא לטסעקשיט ןיא רימ ַאב ךיז ןעניפעג ייז

 טסניימ וד רַאטירקעפ ןימ ַא רעצעפרעדומ רעצנַאג ַא ריא ַאב ןעוועג ךָאד

 -ימ רעטנוא ןעקשוש ריא טימ ךעז טסקעלפ וד יװ טשינ קנעדענ ךיא
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 "ַאק עלעדנַײרב ןוא ןסירנ ןזָאל ריא עטסלָאז ןגעווטסעד ןופ סעציילפ ענ

 רעמָאט ןוא סידעג ַא רעביא ךיֹוא בענג ןרעו יז לָאז טּפאכרַאפ קַאז

 ;גוטכַאכָא טימ ןטַאט ןַײז ןיאא דיר ַא לָאס םיא גָאז ןכַאמצִא ןעז עטסעוו

 .קַאּפשטש טערבלַא רָאטקעריד

 קיצרעפ ןוא ייווצ לטיּפַאק

 קַאװיּפס עוָאר רעטכָאט ריא וצ עטנזח יד האל ןופ

 .יחתש לזייר תרמ המכחה הבושחה הרקיה יתב?

 ביג ,טגוועג םשז-דורב ןיב ךיא זַא ,ןדלעמ ריד ךיא םוק סנטשרע

 ןצ ריד ןופ ןדיירפ ןֹוא תחנ ?יפ טימ ןטונ ןיא עכעלמענ סָאד טָאג

 ,ןמא ,ןרעה

 ריד בָאה ךיא זַא ,רעטכָאט ערעַײט עביל ןַײמ ,ןסיוו ַײז תינשהו

 ,קילנמוא םענופ הרושב רעטכעלש רעד טימ ןַײז רעצמ טלָאוװעג טשינ

 -ענוד ַא יו רעדָא ,סקיב ַא ןופ ?יוק ַא יװ ,ןפָארטעג טָאה ךימ סאו
 טשינ ךיוא טציא ריד טלָאוװ ךיא זַא ,תודע ןַײמ ןזיא טָאנ ,למיח םענופ

 טשינ ריד ןעמ ףרַאד ,טיורב םעד ןיא טסיב ,ןד ןמז-לכ םערָאװ ,ןבירשעג

 ,יא רימ רעטצניפ ןוא רעטיב יוז זַא ,טונ ץנַאג ןייֵלַא סייוו ךיא ,ןרעטש

 ךָאנ ריד טעוװ ,ןרָאי יד ַאב הנמלַא עטנלע ןַא ןבילבענ ןיב ךיא סָאװ

 -ענ טסיב ֹוד זַא ,ןרעוו ריווועג טסעוו וד זַא ,רענרע לָאמ טנזיוט ןַײז

 ױזַא םיא טסָאה וד סָאװ ,ןטַאט ַאזַא ןריולרַאפ ,המותי ַא ןבילבענ ךעב/

 טשינ רע טָאה טונימ רעטצעל רעד ןזיב סָאװ ,ךיד רע ןוא ,טַאהעג ביל

 סָאװ .עלעזייר ןוא עלעזייר ,ליומ םענופ םענַײד ןעמָאנ םעד טזָאלעגסיױורַא

 טנכייצעגנא יֹוזַא םיא ןיא'ס ,ןסייהענ טשינ טָאה טָאנ ,ןָאט ןעמ לָאז

 רע טָאה ,ןזָאלרַאפ זדנוא טסָאה וד סָאװ ,ןָא גָאט םענעי ןופ ,ןעווטגנ

 .ןלַאפעג םיא ףַא זיא טלעוו עצנַאג יד זַא ,ןצרַאה םוצ ןעמונעג יֹוזַא דיז

 טשינ ןפָאלש ַאי ,ןסע טשינ ןסע אי ,סעיא ץְלַא ןעוועג םיא רַאפ זיא סע
 טכַאמ סע ,ץראה סָאד טדערעגסיוא טשינ םיא טָאה עמ ?לפיוו ,ןפָאלש

 זיא ,ןַײז טשינ ראג לָאז העש יד ,קעװַא טברַאטש הלילח דניק ַא ךיז
 ךָאנ ןָאק ,ּפָא טרָאפ סע זַא דניק א םערָאװ ,רעגרע ?ָאמ טנזיוט ךָאד
 םולשו-סח טברַאטש דניק ןַא ןוא ,ןעמוק קירוצ לָאמַא לָאז'ס ,ןפלעה טָאג
 יד סָאװ םערָאװ ,לָאמנייק ןעמוק טשינ קירוצ ןיֹוש סָאד טעװ ,קעווַא
 -ָאלַאפַאר ךיננ רעזדנוא םענ טָא יאמל ןוא ,ןלַאפרַאפ ןיא וצ טקעד דרע

 רענייש רעד ,ןוז ןקיטכיל ןַײז ןופ ןדייר לָאז עמ טשינ ןליפַא ליוו שטיוו
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 ףַא הכרב ַא ,בוטש ןיא ןרעו טנַאמרעד טשינ רָאנ ראט ?בייל ןעמָאנ
 ןַא ,טכַאמענ -רעסעב ענַײז עמַאמ יד טָאה סָאװ טימ םערָאװ ,ּפָאק ןַײז

 ףֵַא טגָאלקעג ןוא טנייוועג גנַאל ױזַא טָאה יז זַא ,ריא וצ ייוו ןוא ךָא

 ,טכעל ַא יװ ןעננַאנעגסיוא ןַײז לחומ רימ יז זָאל ןיא יז ןזיב ּפָאק ןַײז

 -סיורַא ןעוועג רעבָא סָאד זיא ,םיא רעביא ןהנעט ץלַא ךוא געלפ ױזַא טָא

 "ייד עטַאט רעד טָאה תומחנ ןוא רעטרעוו ענַײמ עַלַא םערָאװ ,ןפרָאוװעג
 רע ,ןעז טשינ ןרעה טלָאװעג טשינ ןעמוק טשינ ןנעקַא םיא לָאז'ס רענ

 -ערֶָא םעד ןופ לשמ א טכַארבעג ןוא טהנעטענ ץלַא טָאה םולשה ןוילע

 ,םי-פס עקילייה יד ןיא ןבירשעגנ טייטש עס סָאוװ ,עלעפעש ןטימ ןַאמ
 ןוא ףָאש ךס ַא טנַאמרַאפ טנַאזעג רע טָאה שטיװַאלַאפַאר דיננ רעד

 רעד טשינ רעבָא ,ןקעמסיוא דניק ןייא ןעניגרַאפ ךיז רע ןָאק ,רעדניר

 ,ּפָאק ןיא גיוא ן יא ,עלעפעש ןייא ַאזַא טשינ רעמ טנַאמרַאפ סָאוװ ןַאמערַא
 -צרַאװש סָאד ,טסיירט עקיצנייא ןַײז םיא ַאב וצ טמענ עמ ןוא ןעמ טמוק

 טהנעטעג רע טָאה ױזַא ,ןנַארטרעביא סָאד רע ןָאק יוװ ,גיוא םענופ לּפַא

 יד ןסעגרַאפ טשינ לעװו ךיא םערָאװ ,טכערעג ןעוועג רשפא ןזיא ןוא

 ךיז ןייטשפיוא טנעלפ םולשה וילע רע יװ ,ןבעל לעוו ךיא לַײוװ טכענ
 ןעז טשינ לָאז ךיא ןשוק ןוא ןשוק ןֹוא גנַאהרָאפ ןרעטניה ןבַײלקרַאפ

 -רעליטש ןענייו ןוא ןנעלעג םעד ףַא טסיב וד סָאװ טנַאװעגטעב סָאד

 וד ילארׂשי ,טנַאזעג םיא בָאה ךיא זַא ןוא ,ןרערט יד ןעננילש טייה

 ,ךיא גָאז ןקינַײּפ טשינ ױזַא ךיז רָאט שטנעמ ַא ,טָאג רַאפ טסקידניז

 א ריא ןופ ןעמוקנָא םשה:הצרי-םא טעוװ סע ,ךיא נָאז ןעז וטסעוו טָא
 טשרמולכ םינּפ ךעליירפ ַא ןכַאמ םולשה וילע רע טנעלפ ,הרושב עטוג

 םענופ ןסענרַאפ טעמכ ןָא ןיוש טבייה רע זַא ,ןדערנַײא רימ ןלעװ ןוא

 טרעוװו ,ךיז טקע שטנעמ רעד זַא ןעזענ טשינ ןעד בָאה ךיא ,קיטייװ

 קידלוש טשינ הלילח ךיד ךַאמ ךיא רָאנ ,גָאט וצ גָאט ןופ טנקירטעגנַײא

 וצ ןניוצעג ךיד טָאה ץראה ןַײד זַא סייוו ךיא ,ערעַײט ענַײמ רעטכַאט

 .עטשרע ענַײד ךיא בָאה ןמיס ַא ,ריד וצ רע יוװ רעקיצניו טשינ םיא

 עלַא ןוא תואופר עֶלַא ןופ רעסעב םיא רַאפ ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ווירב

 ,ןעקנירט לָאז רע ןבירשרַאפ םיא טָאה רָאטקָאד רעד סָאװ רעצכעטַײרק

 טסיב וד ,ןגיוא יד טימ ןעז ךיד טבעלרעד ובָאה רימ זַא םעדכַאנ ןוא
 ,ןענעקרעד וצ ןעוװעג טשינ םיא ךָאד זיא טסַאנ וצ זדנוא וצ ןעמוקעג
 ןיא סָאד זַא ,טניימעג ןיוש בָאה דיא ,ןרָאװעג קידעבעל טיוט ןופ שממ

 ענַײס וצ קע ןַא ,רימ טימ ךיז ןליּפש םיכאלמ ,ןוז יד ןעגנַאנעגפיוא
 םיא טָאה סע .,רימ ןיא ייו טרַאנענּפָא ךימ סָאד טָאה ףוס םוצ ,תורצ

 טעשטַאטעג ןוא ןסעגעג ,קינייװעניא טעװעיַאװעג ןוא טעיַאנעג םינּפַא

 -ענ טשינ ןבָאה ןבעל םוצ ןעמוקענ זיא'ס ןזַא ,ױזַא טגָאזעג סנייטשמ

 -עיטעגנַא ?סיב ַא ךיז טָאה רע סָאװ קילג ?קיטש ַא ,ןרָאי ןייק טעַײטס
 "ייק סָאו ,בא-דוביכ ?יפיוזַא ריד ןופ טַאהעג ,טיוט ןרַאפ שטַאכ טעש
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 ןיוש ריא טפרַאד ַא טרעטציא ,וליפַא טנכערעג טשינ רָאג ךיז טָאה רענ

 ןיא םיטַאבעלַאב יד טנַאזעג םיא ןבָאה ,ןבעל ןוא ןבעל ילאהשי בר

 טפיוקעג זדנוא טסָאה וד סָאװ בוטש רעד ףַא ןעוועג אנקמ ןֹוא טָאטש

 שטָאכ ,טכירעגנַײא ןדנוא טסָאה וד סָאו ,טײקשיטַאבעלַאב םעד טימ

 ,ךיוא טציא ןוא ,עקלעמרַאי עסיורג וצ א ןעוועג זדנוא רַאפ ןיא'ס ןליפַא

 שטנעמ ןייא רענייטש ַא ןַאט ךיא לעװ סָאװ ,ךיז טכַארטַאב ךיא זַא

 יז ןופ ּפָארַא ןויצ-יאנוש ךָאד ל?עוו ךיא ,םירדח ?יפיוזַא רעביא ןייְלַא

 ךָאנ טציז סָאװ ,רעטומ םדיננ םעד עקשטיוװָאלַאפַאר עטלַא יד יוװ ,ןענ

 ריא ןבעלרעד רעדייא ,טנַאזעג סנייטש'מ .ףיוה ןיא רימ אב םויה-דע

 -עג טָאה םולשה וילע רענַײד עטַאט רעד יוװ רעכַײלג ןיוש זיא ,רעטלע

 ןוא ןברָאטשעג רע ןיא בא ןיא נעט קיצנאווצ ןוא ייווצ טָארוקַא ,ןָאט
 -רלש ןעגנַאגעגרעביא ןיוש לולא ןיא גָאט קיצנאווצ ןוא ןייא זיא טנַײה

 וד זַא םערָאװ ,העש ןייא יו רעמ ןציזּפָא ןפרַאד טשינ וטסעוװ ,םיש

 גונעג וטסָאה .שרעדנַא טשינ ךָאד וטסנָאק ,טיורב םעד ןיאו ןיוש טסיב

 םייהַא ןעמוק ןַײד טימ ןוא ןַאטענ טסָאה וד סָאװ ,טימרעד ןעוועג אצוי

 ןוא ,לסיב ַא ףַא שטָאכ געט יד טרעגננעלרַאפ םולשה-וילע םיא וטסָאה

 ךיד טָאה טיוט ןרַאפ העש ייווצ זַא ,ערעַײט ענַײמ רעטכַאט ןסיוו ַײז

 ןוא ריד רַאפ ןַײז רע לָאז ץילמ רעטונג ַא ,ןטונ וצ טנַאמרעד עטַאט רעד

 "עג הכוז טשינ טָאה םולשהדוילע רע ןזַא ,לארשי-לכ רַאפ ןוא רימ רַאפ

 'םַײח טלעטשַאב ךיא בָאה ,שידק ַא ןוָאלוצרעביא וליפַא טָאג ַאב ןעוו

 ,המהב ַא ףַא טקנעשעגנ םיא טסָאה וד סָאװו רעד טָא ,שמש םעד היעש

 -ַאט םוחנ ל?לדנוז ןַײז רימ טבַײרש סָאד ,טסַאנ ֹוצ ןעוועג טסיב וד תעב

 ןַײז זַא טרעשַאב ,טבַײרש רע ןוא םיא נָאז ךיא ,ווירב ןקיזָאד םעד עק

 -רעדפַא ןוא ירפרעדניא גָאט עלַא ןטַאט ןַײד ךָאנ שידק ןנָאז לָאז עטאט

 י-סערנ רעד ביוא ,טשינ ךיא סייוו ,טַאחעג רע טָאה היול ַא ןוא ,טכַאנ

 ןעמ טָאה טרָא ןַא ןוא ,היוול ַאזַא ןעזעג לָאמַא טָאה זדנוא ַאב דיגנ רעט
 םענופ רעטנצַײרד רעד ,ןדובכב ַא רעייז ,ןימלע'תיב ןֹפַא ןבענעג םיא

 רערעדנַא רעד ןופ ,טחוש רעד רעבירורב טניל טַײז ןייא ןופ ,בר ןטלַא

 ןוא םידיננ עמַאס ןעייג רעטַײװ ןוא ,טשענעלעט ןופ עקמאילש בר טַײז

 לָאז טָאג ,טנידרַאפ רשכ ךעבענ סָאד טָאה רע השקשינ ,םיטַאבעלַאב

 -הצרי:םא םיא ךיא לעוװ טַײצרַאי םוצ ןבעלרעד לָאז ךיא ,ןפלעה רימ

 ,דניק רעַײט ןַײמ ךיד טעב ךיא ןוא ,טרעוו זיא רע יוװ ױזַא ןעמָאצ םשה

 ךיא םערָאו ,הריד עבלַאה ַא שטָאכ ןעננידרַאפ ןעשערזַאר רימ טסלָאז
 יווַא טימ ןייֵלַא שטנעמ ןייא לשמל ןָאט ךיא לעװ סָאװ ,ךיז טכַארטַאב

 ,רעהַא זיב יװ עטוג ןוא ווירב עטפָא ןבַײרש רימ טסלָאז ןוא ,םירדח ליפ

 דנוא טימ ּפֶא טרָאד ךיז טסנגעזעג וד סָאוװ ווירב ןביל ןַײד םערָאוװ

 םעד ןטרַאד טסבַײרש וד סָאװ ןוא עקירעמַא ןייק ןדָאפקעװַא ןַײד רַאפ
 ךָאנ ןעמוקקירוצ ןַײד ןיב טנוזעג ןַײז ןטיה םשה ןעמל לָאז רע ,ןטַאט
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 יצ ןעוועג טרעשַאב טשינ םולשה-וילע םיא ןיא ,יטשענעלָאה ןַײק לָאמַא

 יד ףֵא ךעלברעש ןנעלעג ןיוש טלָאמעד םיא ןענַײז סע םערָאװ ,ןענעייל

 ,העבש ןיא םעדכַאנ ןיוש טנעיילעגרעביא ווירב ןַײד רימ טָאה עמ ,ןגיוא

 טספרַאד ,ןַײרַא בוטש ןיא טכַארבענּפָא דימ ןעמ טָאה טלענ סָאד ןוא

 ןפיוא גונעג ןַײז ןיוש טעוװ סע ,ןקיש טשינ טלעג ןייק ןבעל-רעטכַאט רימ

 ךיא ףרַאד סָאװ ,ךיז טכַארטַאב ךיא זַא םערָאװ ,חסּפ זיב רעטניוװ ןצנַאג
 טשינ .רעמ טעב ךיא ,הנמלַא ןַא ןיילַא שטנעמ ןייא טנַאזעג סנייטש'מ
 וד זַא לָאמ ןייא ךָאנ שטָאכ ןעז ךיד ןבעלרעד ךָאנ לָאז ךיא ,טָאג ַאב

 ךיא ףרַאד רעטַײוװו ןוא טייחרעטנוזעג קירוצ םשח-הצרי-םא ןעמוק טסעוו

 -נוא ןעז ךיד ןבעלרעד רָאנ טָאג ַאב טשינ רעמ טעכב ךיא ןוא ,טשינרָאג

 -ייוו טשינ טסלָאז ןוא קרַאטש ןוא טנוזעג רימ ַײז ןוא ,הּפוח רעד רעט

 טיורב םעד ןיא טסיב וד ןמזילכ ןטַאט ןַײד ףֵא ךס ןייק דניק ןַײמ ןענ
 רעטשרעבייא רעד ריד לָאז יאוולח ןוא ,טנוזעג ןַײד ןטיהּפָא טסלָאז ןוא

 טסלָאז וד ןבעלרעד סע לָאז ךיא ןוא ,ןכינ ןיא גוויז ןטוג ןַײד ןקישוצ

 טָאנ טעב ךיא יו עמַאמ ןַײד ןֹופ ץרַאה סָאד ןטַײצ עכינ ןיא ןעיירפרעד
 .טכאנַאב ןֹוא נָאטַאב ריד רַאפ

 לָאמ טנזיוט ךיד טשוק סָאװ עמַאמ עַײ-טעג ןַײד רימ ןֹופ
 קַאוװיּפס האל

 קיצרעפ ןוא ירד לטיּפַאק

 טנַײרפ ןטוג ןַײז וצ ךַאמלעטס ריאמ ןופ

 !טנַײרפ רערעַײט רעביל ןַײמ

 ךיז טנערפ ריא .ןטלַאהרע ווירב ןכעלדנַײרפ ןביל רעַײא בָאה ךיא

 יו ַײס בָאה ךיא ןוא ,ןיא סָאד דנַאל א רַאפ סָאוװ ,עקירעמַא ףַא ךָאנ
 הנידמ סעסובמולַאק ךַײא ןבַײרשַאב ןוא ךיז ןצעזקעווַא ןבילקעג ַײס

 טבַײרש ױזַא ,ןסיוו םדוק ךָאד טליוו ריא רָאנ .סעקוועשטיּפ עלַא טימ

 רימ סָאװ ןוא ,ַאשירג ןַײמ טכַאמ סָאװ ןוא ,ךַאמ ךיא סָאװ ,ןיילַא ריא

 רעזדנוא ץֹוחַא ,טנַײרפ רעביל ,ןבַײרש ךַײא ךיא לָאז סָאװ ?ןכַאמ עלַא
 יד סָאװ ,דובכ רעד .ןרָאװעג טנַאזענ רעדניק עשידוי עֶלַא ףַא ןדָאש
 -נַאג יד ?ןבַײרשַאב ןעד ךיז טזָאל ,ָאד ןבָאה ,עזָאר ןוא ַאשירג ,ייווצ

 יד ,עטסערג יד -- רעטעלב עלַא ,ןרעדנַא ןזיב קע ןייא ןופ הנידמ עצ
 ַאשירג ךלַאב ןיא ,רעּפייּפ ַא טנפע ריא .ייז טימ לופ ןענַײז --- עשיייונ

 -לעטס טאשירג ןוא קַאויּפס ַאילַאזָאר ,קַאויּפס ַאילַאזַאר ןוא ךַאמלעטס
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 ךיז טבַײרשרַאפ עס רעװ ,היכז ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד --- ןכראה ייז !ךַאמ

 ןגָאז ךַײא לעװ ךיא .רעב ַא טשוק רעד -- רעורפ גָאט טכַא טימ טשינ

 -סיוא רעמ ַָאד טָאה עדייב יד ןופ רעוװ ,טשינ סייוו ךיא -- תמא םעד

 ןופ סעינעשַאלגירּפ ןבָאה רימ .רעקיטש ףַא זדנוא טסַײרעצ עמ .ןעמונעג

 ןוא עדַאנַאק ןֹופ ןֹוא ַאנַאקיש ןופ ןוא עיפלעדַאפיפ ןופ ןוא ןָאטננישאוװ

 טמענ .קע ןַא .טלעג ןייק ןופ טשינרָאג ןיוש טדער עמ ,טלעוו קע ןופ

 ןורסח ןייא !טמוק יבַא ,דמעה ןזיב סיוא זדנוא טוט ,טליוו ריא לפיוו

 ױרעמַא רעד טא ,רעשזדענעמ רעד ּפָארַא טמענ ענעטעמס יד סָאװ ,רָאנ

 -ַאו ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ םיא ןינרַאפ ךיא רָאנ .ומשחמי ,לגיופ רענַאק

 יּמַאֹרַא ןדנוא טָאה רע ןזיב ,טלטַײבענסיױא טוג ךעבענ ךיז טָאה רע םער

 סנטַאט םעד .טשינרַאג רָאנ .ערטסַאילַאכ אזא ,ערה-ןיע ןייק .טכארבעג

 -רַאפ ןיוש םיא טָאה ריא ,ןניילרעד טשינ רע טעוו ,ריא טנַאז יו ,השורי

 -םוי ;טַאהעג ָאד רימ ןבָאה גָאלשרעביא ?קיטש ןייא ,חסנרּפ טימ טנרָאז

 רַאפ ךיז ריא טלָאז ?טייקמורפ בילוצ ,יאדווַא טניימ ריא .,טַײצ-בומ

 ךַאנ ,דנַאל ַײרפ ַא ,םשה ךורב ,זיא עקירעמַא ,ןנרָאװ טשינ עקירעמַא

 "ונםימי טמוק .ליוו רע סָאװ ,ָאד ךיז טוט רעדעי .,ןַאדנַאל יו רעַײרפ

 -רַא טייג רערעדנַא רעד ןוא ,ןענווַאד ןַײרַא לוש ןיא רענייא טפיול ,םיאר

 ךיז טליוו םענייא תעב ,ירדנ-לכ וצ ,?שמל ,רוּפכ-םוי .ּפָאש ןיא ןטעב

 ,לַאב ַא ףֵא ןייג אקווד ןטייווצ םעד ךיז טסולגרַאפ ,תולעי יד ףַא ןענייוו

 ַאב ,ןעגנוי ענַײפ ףיונוצ ךדיז טבַײלק עמ ,ַאד סע טסייה "לאב-רוּפכ-םוי ,

 ןשידִיי ןטלַא |טימ ּפֶא ךיז ןעמ טנכער סַאבלָאק ןשַיונ טימ ריב ןַאלג ַא

 -ַאֹּפ ענַײז רַאפ ןֹוא תוריזג ענַײז רַאפ ,סעקדַארַאּפ ענַײז רַאֿפ טָאנ

 ןעקנעדענ וצ ןבָאה לָאז רע ,עיצרָאּפ ַא קעװַא םיא טיג עמ ןוא ןעמָארג

 ןיא -- הנידס עַײרפ א טסעומש עמ זַא ..ןירדנ-לכ רָאי ַא רעביא ןיב

 !ךַײש טשינ ךָאד

 "םוי ןקיטנַײה טַאהעג ָאד ןבָאה רימ סָאװ ,גָאלשרעביא רעד ,?5כה

 יבעל לָאז עזָאר רעזדנוא .ךַאז רעדנַא ןַא רעכיא רָאנ ןעוועג ןיא ,בוט

 ןיא ןעוװועג ןזח ַא ,עטַאט רעד ןברַאטשענ ,ךעבעטנ המותי ַא ןבילבעג ןיא
 ,ךיז טפערט סע .תמא ןייד ךורב -- ןברָאטשענ ,אלימ ,לטעטש ןיילק ַא

 ,ןעז ןעוועג רעבָא ריא טלָאז ,עטַאט א טברַאטש סע ,טכאדענ ַאד טשינ

 "ניז ןופ טנַאזעגּפָא ךיז יז טָאה םדוק !טעברַאעצ טָאה ?דיימ סָאד סָאװ

 טפערט קזיה דעד ?פיוו ,לשמל ,ריא טסייוו !דנַאנַאכרוד טכענ עכעלטע ןענ

 ַא ךַײא ןיב ךיא ,ןענידרַאפ ןשטניו סע ךיז טנעמ ריא ,השקשינ ?ןָא
 רַאפ טלּפָאד ןלָאצ רימ ןפרַאה טקַארטנאק יּפלע םערָאװ ,טנַײרפ רעטונ

 טשינ ריא רעביא טָאה עמ סָאוװ .ןלעפרַאפ רימ סָאװ ,טירטסיורַא ןדעי

 טשינ ליוו יז .לגיופ רענַאקירעמַא רעד ןוא ןוז ןַײמ ןוא ךיא .טדערעצ

 טעוו עמ זַא .ךיוא טרעזייכענסיוא טונ ךָאנ ךיִז טָאה יז .ןעז טשינ ,ןרעה
 -נָאק םעד ןכערב ,יז טנָאז ,רָאנ יז טעוװ ,לָאמַא ךָאנ יז טגָאז ,ןנַאז ריא
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 טָאה םורָא נעט עכעלטע ןיא םיוק !לסיניקַאנק ךימ טפור ןוא --- טקַארט
 -סיוא זדנוא טלָאװ ,טשינַא ,ןטערטפיוא לָאז יז ,טלעוּפענ ריא ַאב ןעמ
 ריא ַאב רעבָא יז טָאה רַאּפרעד .עקירעמַא ןופ ןפיולטנַא רַאנ ןעמוקעג
 יד ןוא טנייוועג ןבָאה טנעװ יד זַא ,ױזַא ןעגנוזעג טירטפיוא ןטצעל
 -יוא יד טשיוועגנ בָאה ,רַאנ רעטלַא ,ןיילַא ךיא ,ןטלַאּפשענ ךיז טָאה דרע
 ךַײא ריא טָאה !טשינ ןעמ טסעומש םיא ןופ -- ַאשירג ןַײמ ןוא ,ןג
 קעוװַא ךיז טצעז ןוא בשיימס ךיז יז זיא ,תינשחו .השעמ ַא לָאמנייא
 ךיש יד ןפרָאװענּפָארַא ,טושּפ ?העבש ריא טניימ ױזַא יו רעבָא ,העבש
 -עזָאר ,ךיא גָאז ,ןליוו סעטָאנ ןיא , ,דרע רעד ףַא ךיז טצעזעגקעװַא ןוא
 -םירק ןשיוװצ ,םִייונ ןשיװצ ,ךיא גָאז ןענַײז רימ ?וטסטוט סָאװ ,ןבעק
 טרעה ?סָאוװרעװ .,,"!ןרעדרַאילימ ,ןטַאננַאמ עמַאס ,ןטַארקַאטסירַא ,ןס
 ,ךַאז ענזירּפַאק ַא .טשינ ךַאד ןעמ רָאט ןדייר ךס ןייק ןוא ?טנַאװ יד
 סע ךיא טלָאװ ןרעדנַא ןייק !ןַײז ליצמו רמוש רעטשרעבייא רעד לָאז
 טעוו ריא .דוס-לעב ַא רַאפ ךָאד ךיא טלַאה ךַײא רָאנ .ןבירשעג טשינ
 ןופ ןבָאה רימ ,ךַײא גָאז ךיא .םענייק ןזַײװ טשינ הלילח ווירב ענַײמ
 א סָאװ .לָאדנַאקס א רָאפ ךַײא טלעטש ...!סמערַאװ ןוא סטלַאק ריא
 לוש ןיא ןייג ליוװ ןוא ןַא ךיז יז טוט ,בוט-םוי ןעמוקעג :ןָאק לדיימ
 -- "!ןַיז תומשנ ריכזמ ,יז טגָאז ,ליֹוװ ריא, --- "?סָאד זיא סָאװ, .ןַײרַא
 ?זדֿפָאה םעד ןליוקרעביא זדנוא טסליוו ?וטסוט סָאװ ,עטחצור ,שטַײטס;
 טשַינ ןעד טייג ריאש :רימ וצ יז טכַאמ .,," !עליוק ןוא רעסעמ ַא ריד ַאנ
 ךיא ?רךימ וצ ךיז וטסכַײלג סָאװ !עטנלזנ, --- "?ןַײרַא לוש ןיא בוט-םוי
 ךיא גָאז ,ןָאק ךיא ,לוש ןיא ןייג ןָאק ךיא ,םוטעמוא ןייג ,ךיא גָאז ,ןָאק
 ,ךיא נָאז ,ןגרָאמ ךָאד טעוו סע .וד רעבָא ,רעטַאעט ןיא לידבהל ,ןייג
 טמעש ,יז טגָאז ,יאמל --- ?זיא סָאװ ,ונ, --- ..." !רעטעלב עלַא א ןַײז
 ןעיינ ?ייז יו ערעדנַא ןצכַא ךָאנ ןוא אזורַאק ,דירבמע ַאבלעמ טשינ דיז
 ..?אמח ַא רעטנוא טמוק עס זַא ,ןַײרַא רעטסיולק ןיא טשינ ןעד ייז
 ךעבענ יז ןיא ,קירוצ ?יוװ עמ זַא ,ךַײא טלַאמ ?םירוביד ךַײא טלעפענ
 ףֵא ןדִיי סעּפע ךָאד זןיא ןעמ ?סױרַא טמוק סָאװ רָאנ .טכערעג רעייז
 א ןיא יונ א ,טשינ ןַאק עמ -- |ןיהַא הנעט ,רעהַא חנעט !טלעוװ רעד
 עטלַא ןַײמ ןיא סָאד -- ?ולָאװ זיא דיי ַא ...דָיי ַא ןיא דִיז ַא ןוא ,יוג

 ךיא סָאװ ,ךָאד טייטשרַאפ ריא ,לװלָאװ דִוי ַא זיא ןיילַא ןדִיי ַאב .הנעט
 שידִיי ביל בָאה ןוא .תויח סָאד ,רימ טביילג ,ןדִיי ַא ביל בָאה ךיא .,.,ןיימ
 ןופ ?עטיבויל ַא ןיב ןוא ,ךָאד ריא טסייוו ,סעדוילב עשידִיי ,רעטַאעט
 ןבעל לָאז בַײװ ןַײמ ןוא עשידִיי ַא רימ ַאב ןיא בוטש ַא ןוא ,ןָאנרַאשז
 ןוא ,ןדָיי ,טָאג ןעסנַאד ,ןענַײז רעדניק ענַײמ ןוא ,ענעדִיי ערשכ יַא ןיא
 זוארּפ לָאמ ןייא ַאשירג ןַײמ ןאל זַא ,ןעיַאנזירּפ ךיא .זומ םעלַא םעד דָאנ
 ןוא סַאנ רעשידִיי רעד ןיא -- טסייה סָאד ,ןוַאטדןוָאד ןזָאלּפָארַא ךיז
 ,פידבהל ,ןטע-רטנַײרַא רעדַא ,ןדִיי רַאפ עניב רעשידִיי ַא הַא ןטערטפיוא
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 ,לקירטש ןטימ וק יד ןלַאפרַאפ ,קע ןַא ןיא -- ,לוש רעשידִיי ַא ןיא

 טימ ןיא ענענייא סָאד !ךַאמלעטס ַאשירג סיוא !רעכַאמ-שילעּפַאק סיוא

 ,ןסייוו עלַא שטָאכ ,םִייוג ןשיווצ דיז טלַאה יז ןמז-5כ !קַאוװיּפס ַאילַאזַאר

 םיוק ,ןענניז ןרעה יז ןדִיי עטטסכַײר יד ןפיול ,דניק שידִיי ַא זיא יז זַא

 וע, -- ןדִַיי יד וצ דיז טזָאלענּפָארַא ןוא טשירַאנַאב ךיז יז טָאה רעבָא

 , !?האיצמ יד זיא סָאװ טנַײה ,טַארבשַאנ ךָאד וטסיב

 ַא ןָאטנָא שטָאב לָאז יז ,טלעוּפעג םיוק ריא ַאב טָאה עמ ,רוציקה

 -ענ זיא יז זַא ,ןסיוו טשינ לָאז לגיופ ןייק --- םינּפ ןפַא רעַײלש ןטכידעג

 טימ ןבָאה רימ ,טנַײרפ רעביל ,ןרעלק ריא טלָאז סָאװ .,,לוש ןיא ןעוו
 -ַאב ?סיב א ןיוש ריז יז טָאה טציא .ןנַאז וצ ןוא ןעגניז וצ טַאהעג ריא

 םעד ריא ןופ ןלעוו רימ ,טניימעג רימ ןבָאה טַײצ עטשרע יד רָאנ ,טקִיור

 טשינ ןעמ טוט סָאװ םערָאװ ,ןבענכַאנ ריא זומ עמ ןוא !ןעמוקַאב קַאלש

 ?דניק ַא בילוצ
 ?דנַאל סָאד ןבַײרשַאב ?סיב ַא ךַײא לָאז ךיא ,ריא טליוו טציא

 ןיילַא ןיֹוש ריא טנָאק ,ןביוא ןבירשעג ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,םעהכָאנ

 ךיא .זיא סָאד הנידמ ַא רַאפ סָאװ ,רָאי אזַא ןבָאה ריִמָאַל זַא ,ןייטשרַאפ

 -עמַא טשינרַאנ זיא עקירעמַא זַא ,טכאד רימ רָאנ ,ןנָאז וצ ארומ בָאה

 ךיז ןנָאלקַאב טשינ רימ טכַאד ,ןענַאק ןדִיי יד ,לארשי-ץרא רָאנ ,עקיר

 ַא טכַאמ רעד ,ןטעברַא ןָאק ןוא ?יוװ סע רעוו :ןסובמולַאק ףַא

 ןעוו זַא ,רעכיז ןיב ךיא .תובישחב עקיזומ ַאד ןיא טּפיוהרעביא .ןבעל
 ןבָאה טעוו ריא ,חטרח טשינ ריא טָאה ,ןרָאפוצ רעהַא טמוק ,?שמל ,ריא
 -ַאנ עשידִיי .ןדִיי ןשיוצ טנעז ריא זַא ,ןליפ ךיז טעוו ןוא דובכב הסנרּפ
 -ג ַא שממ ַאד ןיא ,ריא יוװ ,לעטיבויל ַאזַא רַאפ ,בורל ָאד ןענַײז ןטעז

 -ַאו ןיא שיפ ַא יוװ ,ןַאנרַאשז ןיא ךימ דָאב ךיא זַא ,ןנָאז ןָאק ךיא .,ןדע

 -ַאעט ַא רַאפ סָאװ ןיא ,טשינ ךיא סייוו ,טכַאנרעדפַא טמוק ןוא ,רעס
 טסַאנ א ףיֹוא ָאד טערט ךָאֹוו עקידתבש ךָאנ .רעורפ ןייג לָאז ךיא רעט

 ,טשערַאקוב ןופ ָאקסעלאפַאר א רענייא סעפע ,רעטַאעט ןשידִיי ןיאו

 !ךשוח ךיז טוט סע !סעכלעזַא ןוא סניױזַא ,ןעמ טנָאז

 -לה .טנעטנַאק רעייז עקירעמַא ןופ ,טנַײרפ רעביל ,ןיב ךיא ,?לכה

 ,ייז ַאב זיא'ס םערָאװ ...תחנ ַא סעּפע טבעלרעד ןיוש ךיא טלָאװ יאוו
 זנָאז ךַײא ליוו ךיא ,קע ןַא ןֵא השעמ ַא ץלַא ךָאנ ,סע טסייה רעדניק יד
 טשינ ךאז ַאזַא ןופ ךיא טלָאװ ןרעדנַא ןייק טימ -- תמא םענייר םעד

 -ענ רימ ;ךַײא סע ךיא נָאז ,דוס-לעב ןַײמ ךָאד טנעז ריא רָאנ ,טדערעג

 זיב .,,.ןיהַא רעדָא ,רעהַא רעדַא ,דשפנ-חממ ...ווָאבויל ַאזַא טשינ טלעפ
 ןיא זיא יז ;ץודית ַא ַאד ןיא טציא .,,,?ווָאבויל רעוש רעד זיא ןענַאװ

 ןבעג ,יז טנָאז ,ליוו יז .ןברָאטשענ זיא עטַאט רעד ,המותי ַא ,רעיורט

 ,יז ןוא ,עקירעמַא ןייק וצרעהַא ןעמוק לָאז יז ,עמַאמ רעד שעּפעד א

 !ןפמיה םענופ רענייטש ןלַאפ ןיוש ןנעמ ,ךַאז ַא סעּפע טרעלקרַאפ יז זַא
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 רימ ןלעוו ןיחנוו ?ןרָאפ וצ רעהַא עקַאט יז טמוק רעמָאט ןַײז טעוװ סָאװ

 ןסיוו יױזַא רימָאל -- ?יטשענעלַאה ןופ עטנזח רעד טימ ןָאטניהַא ריז
 רימ טעו רעמַאט סָאו ,המחנ לקיטש ןייא !םענייאניא ךַײא טימ זייב ןופ

 לָאמַא ןעמ טעוװ תובא -תוכז ריא ןיא ןוא ,ףליה וצ ןעמוק עטנזח יד
 ...?הּפוח ַא ןלעטש סנעוונייא ןיא עקַאט ןוא רעלעט ןכערב

 ךַײא בַײרש ךיא סָאװ ,טנַײרפ רעביל ,טשינ ?ביאהַאפ ןייק טָאה
 ןטוג א רַאפ ץרַאה סָאד ?סיב ַא סיוא טסינ עמ ;ןכַאז עניימעס ץלַא
 .ןַאמָאר ןקיזָאד םענֹופ טְלַא ןוא יורג רעוו ךיא .רעגנירג טרעוו ,טנַײרפ

 זַא ,רימ ןעגנירד ךס ַא ,ןבַײרשסױרַא טשינ ליפיוזַא רָאג ךַײא ןָאק ךיא
 ןיוש ןיב ךיא ןַא רימ טגָאז עמ .טייג סע יוװ ,ןייג ןזָאל סע ףרַאד ךדיא

 ךיא לָאז סָאװ רָאנ ,ןַײז ןַאק סע !רעטַאפ רענענושעמ א ֹוצ ,רעסייה ַא וצ

 טַײז .ןכַאמרעביא טשינ רענייק ןיוש טעוו ךימ .ךיא ןיב ױזַא טָא ?ןָאט

 עקַאט טניימ ריא ביוא ,רימ טבַײרש ןוא ,ךעלקילג ןוא טנוזעג רימ עשז
 ךַײא ךיא ןָאק ,ןעוועג סָאד טלָאוװ רימ רַאפ ?עקירעמַא ןייק ןעמוק תמאב
 -ַאוו ךיז ןדיירסיוא ןעמעוו רַאפ שטָאכ ןַײז טְלָאװ סע !בוט-םוי ַא ,ןגָאז
 -רַאפ ןעמ ןָאק ןדעי טשינ ןוא טנַײרפ רעתמא ןַא ןיא רעדעי טשינ םער
 ..ךַײא עיורטראפ ךיא סָאװ ,סָאד ןעיורט

 טנַײרפ רעטסעב רעַײא רימ ןופ

 ,ךַאמלעטס ריאמ

 רָאנ .ריש ַא ןֵא ַאד ןעז ןעמ ןַאק עטנַאקַאב :יתחכש רקיע
 -ַאעט שידִיי ַא ןיא םוק ךיא ןַא וליפַא ,ןטנַאקַאב ַא ןופ ךימ טיה ךדיא
 -רַאפ ןוא ?טיה סָאד ןֶא ךיא קור ,ןטלַאהַאבסיוא ךימ ךיא זומ ,רעט
 ..!הסנרּפ עטסיוו יד ?ןַאט ןעמ לָאז סָאװ --- עלעקניוו ַא ןיא ךימ בַײלק

 ,ךַאמלעטס ריאמ ּו

 קיצרעפ ןוא ריפ לטיּפַאק

 ןובשחו-ןיד לסיב ַא

 ןטימ ןעמוושעג ןיא ַאקסעלַאפַאר דלעה רעגנוי רעזדנוא ןמז-לכ
 -צניפ רעד ןיא טעשזדנַאלבעג ןוא דָאנענ סטָאג ףֵא ןבעל ןופ םָארטש

 טלעטשענּפָא טשינ לָאמנייק ךיז רע טָאה ,רעטַײװ ןוא רעטַײװ ץְלַא רעט
 -עג טשינ לָאמנייק ךיז ,ןובשחו-ןיד ךיז ןבעגענּפָא טשינ לָאמנייק ןוא

 וצ ןגָאלשענוצ טשינ םיא טָאה סע זיב ,ןיחווװו ןוא ןענַאוו ןופ ,טגערפ

 הַא ןפרָאװענסױרַא טשינ םיא טָאה סע ןיב ,עקירעמַא ןייק -- גערב ַא
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 ןטשרע םוצ טעמכ רע טָאה ַָאד .קרָאיהינ טסייה סָאװ ,?זדניא םעד

 עקערטש עסיורג עקירארומ 'ד ןעזרעד ןוא קירוצ ןבענעג קוק ַא לָאמ

 םעד ןוא ,ןרָאי עשילנניי עטשרע ענַײז ןופ טכַאמעגברוד טָאה רע סָאװ

 טָאה רע ןֹוא -- נָאט ןקיטנַײה םוצ טכיירנרעד טָאה רע סָאװ ,טקנוּפ

 .טניוטשעג

 -עגכרוד ךס ַא זיא רע סָאװ ,ףיורעד טשינ רע טָאה טניוטשעג ןוא

 ךס ַא ,טבעלעגכרוד ךס ַא ,טכַאמענכרוד ךס ַא טָאה רע סָאװ ,ןעגנַאג

 טריפ רע ןזַא ,זדנוא ןופ רעדעי .טכיירגרעד ךס ַא ןוא ןענַאטשעגסיױא

 שּפיה ַא טָאה רע זַא ,רע טעז ,טײהנעגנַאנרַאפ ןַײז וצ ןובשח א רעטנוא

 "ינייו רעֶדָא רעמ ןוא ןענַאטשעגפיױוא ,טבעלענכרוד ,טכַאמעגכרוד לסיב

 רעדנַא ןַא ןופ ןעגנַאנעג ןיא גנושאררעביא ןַײז .ןיינ ,טכיירגרעד רעק

 -ונעג םיא וצ ךיז טָאה ןענַאװ ןופ ,ןענַאטשרַאפ טשינ טאה רע .,לַאווק

 טָאה רעוו ?העיסנ עגנַאל ַאזַא ןכַאמוצכדוד עיגרענע ןוא טומ ,חֹוכ ןעמ

 ױזַא יו ?רעריפ ןַײז ןעוועג זיא רעוו ?נעװ ןקיזָאד םעד ןזיוועגנָא םיא

 טָאה יױוזַא יו ןוא ?רדח ןַײז ןעוועג ןיא נו ?יבר ןַײז ןסייהעג טָאה

 ,..?רודיס ןַײז ןעזעטסיוא

 ןטשרע םעד םיא ןיא ןדנוצעגנָא טָאה רעוו ;טנערפעג ךיז טָאה רע

 -םיֹורַא םיא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רעוו ?טסנוק ןופ רעַײפ

 רעד ןיא ןטכיולעג םיא טָאה טכיל סנעמעוו ןֹוא ?עניב רעה ףָא ןבידטענ
 ?נעוו ןשיטסיטרַא ןַײז ףֵא דנו-ענ ןַײז ןופ טכַאנ רעדעטצניפ רעגנַאל

 ךרוד ןעייג ,ןענַאמרעד ךיז ןַאק רע ?פיוו ףַא ,ןרונופ ןופ ייד ַא ןוא

 םיסדנוק ,ךעלנניי רעורפ ;ןניוא ענַײז רַאפ רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא

 ייוצ .שינעלעטשרַאפ, ןיא טליּפשעג טָאה רע עכלעוו טימ ,םירבח-רדח

 טרעבלַא ךָאנרעד ..ןסיו טשינ לָאז יבר רעד ,בירעמ ןוא החנמ ןש

 םעדכַָאנ ןֹוא ,יטשענעלַאה ןיא עּפורט רעטמירַאב ןַײז טימ קַאּפושטש

 "קעריד רעד -- םיא ךָאנ ..,טנַײרפ רעמיטניא רעטשרע ןַײז ,ךַאמצאז

 ,בלַאװש רעדירב יד ,לצענ ןב לצעג רעטַאעט-הקזח רענרעבמעל ןֹופ רָאט

 ,ךיז טכַאד ןיא'ס סָאװ ,ןעניױשרַאּפ עכלעזַא ץלַא -- דָאנ ןוא ךָאנ ןוא
 -עטש עקיטכיל עקיצנייא יד ,ןשַאנ וצ סעּפע ייז ַאב ןעוועגנ ךעלנעממוא

 -עג ןענַײז ,למיה ןרעטצניפ ןַײז הַא ןזיװַאב ןעוו אי ךיז ןבָאה סָאװ ןר
 טָאה סָאװ ,"גנודליב ןופ שטנעמ, רעד -- ינעב רעלפופ רעד ןדַײס ןעוו
 ןתיול-סויוועל רָאטקַאד ,דארג ןסיוועג א וצ זיב ןניוא יד טנפעעג םיא

 -לעו עַײנ טקעדענפיוא םיא טָאה סָאװ ,טַאנעצעמ רענרעבמעל רעד --
 זיא ,,טלענ, טרָאװ סָאד ןכַאמצָאה ןופ טרעהרעד טָאה רע ןַא רָאנ ,ןס

 -ַאז רעסיורנ רעד ןוא ,טסקַאװ רעפעפ רעצראווש רעד ווו ,ןפַאלטנַא רע
 א ףַא רָאנ םיא ראפ ןזיוַאב ,רָאעטעמ א יװ ךיז טָאה סָאװ ,לַאטנענ

 טשינ ךיז רע ןָאק רעטַײװ ןוא ,,,ןרָאװעג ןדנוװשרַאפ דלאב ןוא טונימ

 : ,טשינ םענייק ,טשינ םענייק ןיא ןענַאמרעד
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 רע זיא ,תיב-ףלַא ןַא ןָא ,רודיס ַא ןָא ,ןיבר ַא ןַא ,ךיז ןופ ןיילַא

 ,זיא רע סָאװ ,סָאד ןרָאװעג

 ןוא ַאקסעלַאפַאר ָאעל ַא ןסקַאװעגסיוא זיא ךיז ןופ ןיילַא ,ןיילַא
 "ייגפיוא ןַא -- ,םיא ןגעװ ןבַײרש ןשטנעמ סָאװ ,תמא זיא'ס ביוא ---

 .עניב רעשידִיי רעד ףַא ןרעטש רעקידנטכיול רעקידנצנעלנ רעקידנע

 וצ ןקֹוקֹוצ דיִז ןעמונעג ןוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה דלעה רעזדנוא
 ךיז ,קרָאי-רינ ןיא עניב רעשידִיי רעד ןופ סנרעטש עסיורג עקירעביא יד
 יַאטש ןענַאװ ןופ ?"סרַאטס, עקיזָאד יד ןענַײז רעוו ;ייז ףַא ןגערּפכָאנ
 "עג רעדיוװ טָאה רע ןוא ?לָאמַא ןעוועג ייז ןענַײז סָאװ ?סױרַא ייֵז ןעמ
 -לעזַא טימ םישודיח ענעטלעז ליפיוזַא טרעהעגנָא ךיז טָאה רע .טניוטש
 רעדעי טלָאװ ,ןבַײרשַאב טיינ ןעמ ןעוו סָאװ ,סעיפַארנַאיב ענדָאמ עכ
 ..סערעטניא ןכיוה רעייז ןופ ךוב ַא ךיז רַאפ ןַײז טנַאקעג ייז ןופ

 יייא ןַײז ןופ םעטבָארּפ יד ןרָאװעג טרעפטנערַאפ םיא ןיא סע ןוא
 -עג ריווועג ןיא רע ,ןכַאז ךס ַא רָאלק ןרָאװענ ,עטכישענ-סנבעל רענעג

 טנרעל עמ ּוװ ,םירדח עכלעזַא טלעוו רעד ףַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,ןרָאװ

 זַא .ןדִיי ַאב רדח ַאזַא ָאטשינ ןיא'ס רָאנ ,רָאיטקַא ןַא ןַײז סיוא ךיז

 -וצ סנגעמרַאפ קעװַא ןבינ סָאװ ,טלעוו רעד ףַא ןטַאנעצעמ ןַארַאפ זיא'ס

 אטשינ ,ןדִיי ַאב רעכלעזַא ןרָאװעג ןריובעג טשינ זיא'ס רָאנ ,טסנוק ביל

 ןייק ַאטשינ ,יבר ןייק ָאטשינ ,ןטסיטרַא עשידִיי רַאפ רדח ןייק זדנוא ַאב
 .טסנוק ןייק ָאטשינ ,ןטַאנעצעמ ןייק ָאטשינ ,תיב-ףלַא ןייק ָאטשינ ,רודיס

 ןארַאפ ,ןטנַאלַאט ןַארַאפ ,ןרָאיטקַא ןַארַאפ ,סרעטַאעט זדנוא ַאב ןַארַאפ

 -טַײװ סױרַא ןטכַײל סָאוו ,סנרעטש עקיטכיל ןאראפ ,ןטסיטרא עלאינעג

 שזַא טכיי-נרעד ןַײשּפָא רעייז סָאװ ,סױרַא עניב רעשידִיי רעד ןופ טַײװ

 יד ,ייז זַא ,דיז טפערט לָאמנייא טשינ ןוא ,םלועה-תומוא יד וצ ,ןיהַא

 -ַאְל ,ךיז ייז ןריסערעטניארַאפ ,ןרעטש ַאזַא ןופ ןרעהרעד ,םלועה-תומוא
 םורַא ךיז ןעיירד ןוא וצ ךיז ןעלכיימש ,רעטַאעט ןשידיי ןיא ּפָארַא דיז ןז

 -- ךיז וצ רעבירַא םיא ןרַאנ ייז זיב ,גנַאל ױזַא ןרעטש ןקיזָאד םעד
 סיורג וצ .קיבייא ףַא עניב רעשידִיי רעד רַאפ ןשַאלרַאפ טרעוו רע ןוא

 ןלָאז ייז זַא ,ןטסיטרַא רעדָא טסיטרַא ןשידִיי ַא רַאפ ןויסנ רעד זיא
 -לעזַא ןדִיי ַא ןופ טשינ ןרעהסיוא ,ערהזרצי ןשַייוג םעד ןײטשַײב ןענַאק

 ןשיוװצ ,ָאד טָא טשינ ןיא ץַאלּפ רעַײא , ;לשמל יוװ ,ןטנעמילּפמָאק עכ

 ךעלטסירק ַא ,עניב עסיורג ַא ,דלעפ טיירב ַא טרַאװ ךַײא ףַא, ..."ןדִיי

 ,.." םוקילבוּפ

 טרפבו ,םוטעמוא ערה-רצי רעשַיונ רעד ןיא קיטכעמ ןוא סיורג

 סנרעטש עשידִיי יד ןופ רעוו ןטלעז-ךטלעז .עניב רעשידִיי רעד ףַא ---

 ,למיה ןשירִיײטשינ םעד ףַא לָאמַא ןעשזדנַאלברַאפ ןנעוו טְשיִנ טמולח
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 ,קילג סָאד טליפש סע ןרָאיטקַא עשידִיי יד ןופ ןעמעוו ןטלעז-ןטלעז ןוא

 ןגייא ןַײז ןופ ךיז ןסַײרוצסיױרַא היכז יד ןבָאה ימ רעסיורג ךָאנ ?ָאז רע

 -מערפ רעטיידב רעסיורג רעד ןיא ןטערטנַײרַא ןוא ?זַײרק ןשידִיי םעניילק

 ,ןַײרַא טלעוו רעד

 סָאװ ,רעכעלקילג רענעי ןעוועג ןיא ָאקסעלַאפַאר דלעה רעזדנוא

 יד ןופ םענייא ןיא ןטערטוצנַײרַא ימ ןַא אקווד ןואו טייקכעלגעמ טַאהעג טָאה

 עסיורג ַא ןכַאמ ןוא קרָאיהינ ןיא סרעטַאעט עשידִי-טשינ עטסערג

 ,ןויסנ םעד ןענַאטשענסיוא ןיא רע ביוא ןוא .,ערעירַאק עקידנעצנעלג

 ןוא ,ערה-רצי ןשִיונ ןקיזָאד םעד ,ערה-רצי םעד ןכַארבענ טָאה רע ביוא

 -עגנַײרַא ןענַײז סע לַײוװ ,רַאפרעד רָאנ זיא ,ןַאטעג טשינ סע טָאה רע

 עטנעַאנ יד ןיא ןבירשַאב ןרעוו סָאװ ,ןשינעעשעג ןבעל ןַײז ןיא ןטָארט

 .ןַאמַאר רעזדנוא ןופ ךעלטיּפַאק

 קיצרעפ ןוא ףניפ לטיּפַאק

 והותה-םלוע ןיא םורַא טיינ דלעה רעזדנוא

 ,רעמַאלק, ענומָאק עשילַאקיזמ-שיטסיטרַא עדנו-דענ עסיורג יד
 טימ עקירעמַא ןיא טכַאמענ טמירַאב ךיז טָאה סָאװ ,".ּפמָאק טע בלַאוװש
 טָאה ,"ייװַאלַאס רעשזמָאל , ןטימ ןוא "סערַײא סָאנעוב ןופ ןרעטש , ריא
 םוצ -- ףמוירט ןטסערג ןוא ןטצעל ריא וצ טיירגעג קידבוט-םוי דיז
 םעַײנ םעד ,טשערַאקוב ןופ ןרעטש ןטמירַאב-טלעוװ םענופ טירטסיורַא
 ,ָאקסעלַאפַאר ָאעל טסיטרַא ןגנוי

 -םימ ןוא טַײי ןייא ןופ בלאווש ?סינ ,טנַײרפ עטונ עטלַא ערעזדנוא

 -נעמ רָאנ סָאװ ,ץלַא ןָאטענ ןבָאה ,טַײז רערעדנַא רעד ןופ ?עקינ רעט

 עלַא רַאפ פַאלק-טיוט ַא ןַײז לָאז טויבעד םעד ןופ נלָאפרעד רעד זַא ,ךעל

 ןבָאה דנַאנַאכרוד ןכָאוװ ייווצ .קרָאידינ ןיא סרעטַאעט עשידִיי עקירעביא

 ,טקױּפעג ןעגנוטַײצ עשידִיי יד ןיא ןסנָאנַא עקידרפוש-לוקו-תורצוצחב יד
 כָאװ ,רַאטס ןגנוי ַא ןנעוו תולוק-ילוק ףַא טרעטיימורטעג ןוא טרעגַארנענ

 ,טניורקעג טנעה עריא טימ ןייֵלַא םיא טָאה ַאוליס ןעמרַאק ןגינעק יד,

 טָאה רע זַא ,דניק ןיילק ַא יוװ ,טנייוועג טָאה לַאטנענָאז רעסיורג רעד ןוא

 יד ןעוועג זיא סָאד ."ַאטסָאקַא לאירוא ןופ עלָאר רעד ןיא ןעזרעד םיא

 ,בלַאװש ל?סינ רָאטַאניבמָאק רעזדנוא ןופ טעברַא

 רָאֹנ ךיז ןיא רע .טשינרַאנ ןָאטענג טשינ טָאה לעקינ רעטסימ ןוא
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 ןיא ןבענענרעביא ןוא סענעשעק יד ןיא טנעה יד טימ ןעגנַאנעגנמורַא

 ןיא ךיז וצ ןדַאלעגנַײַא טָאה רע זַא ,ןעמעלַא רַאפ "עינרַאצעביק, רעד

 יו ,"םידוחַאי, עטנענימַארּפ עלַא ?קַאטקעּפס םעד הַא ןַײרַא רעטַאעמ

 ןוא .ערעדנַא ליפ ןוא רושזיב ןעטיינ ,לַאשרַאמ סיול ,ףיש בָאקיישזד

 רעד זַאהרבס ַא ןזיא'ס זַא ,דוס א טמיורעגנַײא רע טָאה רעיוא ןפַא

 ןטסירק עטלעטשענכיוה רַאּפ א ךָאנ ןוא קרָאידינ טייטס ןופ "רענרעווַאג,

 טלָאװ סָאד רָאנ .רעטַאעט ןיא טכַאנרעדפיוא טנַײה םיא ַאב ןַײז ךיוא ןלעוו

 סע םערָאװ ,טָאטש רעד רעביא ןקיוּפרעדנַאנַאפ טשינ לָאז עמ ,ןלעוו רע

 תעכ ,עסַאק רעה ןיא סטעקיט ןייק ָאטשינ דלַאב ךיוא יױזַא ןיוש ןענַײז

 -לֵָאנ יד ןוא טמַאלפעג דעלקעב יד ,טנַײשענ םינּפ סָאד םיא טָאה השעמ
 ישזדענרַאק ,רעלעטקַאר דיז טָאה הכמ ַא -- טעשטשילבעג ןבָאה ןייצ ענעד

 זַא זיא טשינ'ס ןעוו טירטס-לָאװ רעד ףַא טליפענ דליברעדנַאװ רעדָא

 ,לעקינ רעטסימ טַײצ רענעי ןיא טליפעג ךיז טָאה סע יװ ,ךעלקילנ

 טשינ טליפעג טַײצ רענעי ןיא בלַאװש לסינ רעבָא ךיז טָאה רַאפרעד

 ןשיוצ דודיש ןסיוועג !געװו עיצַאניבמָאק עלַאינעג ןַײז .קידלניופ יױזַא

 -עמַא .ןבעגעגנַײא טשינכבַאנ םיא ךיז טָאה ַאקסעלַאפַאר ןוא רעטסעווש ןַײז

 יד .,םַארַארַאט ןוא ?למֹוט ,סענזיב ןופ ,ּפָאײרראה ןופ דנַאל ַא ןיא עקיד

 רעטסעווש רעד טימ םעד ןגעװ ןדייר .ענומָאק יד וצ טמענ טַײצ עצנַאנ

 רעזדנוא ןיא'ס ,ןרַא טשינ םיא לָאז'ס ,טגָאז יִז ;ןפרָאװענסיױרַא ןזיא

 ךָאנ ןוא סרושטקיּפ ,ןטעלַאוט טימ רָאנ ןעמונרַאפ זיא ענעי ...סענזיב

 טשינ טַאלג םיא ןיא (ןפור םיא טנעלפ) "טָאי, רעד ןוא ,ןכַאז עכלעזַא

 ...קיסַאד, סעּפע רע ןיא ,קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג זיא ןעמ טניז .ןלעפעג

 לָאמ ןעצ ךָאנ ךדיז טגערפ ןוא ,רעקיטכענ ַא יוװ ,םורַא םיא רע טייג סעּפע

 סאו ןוא ?ווירב ףַא יױזַא סָאד רע טרַאװ ןעמעוו ןופ ,ווירב ףַא גָאט ַא

 רעטיור רעד ןוא רוניפ רעשימָאק רעד טָא טימ רע טָאה ןטפעשענ רַאפ

 ַא ףֵא רָאנ לָאמעלַא ןעִילפ וצ טמוק סָאוװ ,(קַאזָאק עלעדנַײרב) עדנַאטַאר

 ?העש-רענייז ַײרד רעטסעווש רעד ַאב רעדָא ,םיא ַאב ּפִא טציז ןוא עלַײװ

 רעד ןופ עקמַאילק רעד ַאב ןגערפ יו סנייצלַא זיא ןעטעירנעה אב ןנערפ

 ןוא ?טגַאזעג סנייטשימ ,עזדנַאה עטרעַײלשעג ַא ,יז טייטשרַאפ סָאװ ,ריט

 וטימ ,עניב רעד ףַא גלָאפרעד ריא טימ קרָאידינ סָאד טָא טָאה וצרעד

 -סיוא רעד ףַא זירַאּפ ןיא ןעמוקַאב טָאה יז סָאװ ,עימערּפ רעד ןנעוװ ףָאלב

 עמ ןַא ,ּפָאק םעד ריא טיירדרַאפ קרַאטש ױזַא ,טייקנייש רַאפ ננולעטש

 טימ ּפִא יז טיש רלַאב .ןדייר טשינ טרָאוװ ןייק ריא טימ דלַאב ןיוש ןָאק

 ,?סינ ,טשינ ךיז עּפעשטרַאּפ, ;םיא וצ טגנַאז קַאזיא רעדורב רעד ,קעסירּפ

 ךיד םעוו יז ,וק ַא דלַאב ןיוש זיא יז -- עצעלעט רעקיזַאד רעד טימ

 | ...!רענרעה יד ףַא ןעמענ

 לָאז יז ןעוו םערָאװ .וק ַא עקַאט :טכערעג זיא קַאזיא רעדורכ רעד
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 עכלעזַא טאהעג ןעניז ןיא טשינ יז טְלָאװ ,ּפָאק ןיא עקּפעלק ַא ןבָאה

 -ַאֹּפ ײלרנצכַא ןיא ןָאקסעלאפַאר טימ ךיז ןריפַארגַאטַאפ יו ,טייקשירַאנ

 ַא ןוא -- ַײרדײיװצ-סנייא ןַײז לָאז'ס זַא ,ןעזענ רעסעב טלאוװ יי .סעז
 סָאד ךיוא טגָאז רעמַאלק רעטסימ ?ריש רעד ןיא ןענַאוו זיב .,,,הּפוח

 -שלגנע רעד טנָאו יז רעדָא ,ךיז טצייה סע ןמזדלכ ,לגייב קַאב, ;ענענייא

 ריא ןזַא ,קידלוש ךַײא ןיא רעוו רָאנ ,נניהט וד וט טנָאװ וי ףיא ;ןַאמ

 ,...?ןטָאידיא טנעז

 !קיזָאד םעניא ןַײרַא דיז ןשימ עֶלַא ,רעמַאלק רעטסימ טנָאז ױזַא
 ,לשמל ,זָאנ .ַא ןַײרַא טקעטש ,ןצרַאה ןיא טָאג טָאה סע רעוו ,רעדעי ,ךודיש

 םעַײנ ריא ןיא ןייג וצ לָאמעלַא יז טמוק ,עטנזח רעשזמָאל יד טמענ

 -כָאנ ךיז ,קרָאי-הינ ןיא טפיוקעג ריא טָאה ןַאס רעד סָאו ,טוָאקרעוװַא

 -רעד יז טניימ סָאװ ..."?חישמ ןרעוװ ןריובעג ןיוש טעװ ןעוו, ,ןגערפ
 ןרַאד ריא ףרַאד סָאװ ןוא ...?קורַאּפ ןטיור ןטימ ?המודא-הרּפ , יד ,טימ
 טָאה עטנזח עקיזָאד יד ?ןעמעלַא רַאפ רעמ רעטסעווש רעייז רַאפ ּפָאק רעד

 ןיא ?יײװַאלַָאס רעשזמַאל , רעד ,ןַאמ ריא טניז ,זָאנ יד ןסיררַאפ לסיכ ַא

 סָאװ ,רעד טשינ דיֹוא ןיוש זיא ןייֵלַא ןזח רעד ןוא !ןרעדעפ יד ןיא ןַײרַא

 ןסעזעג ,"ןוח רעשזמָאל רעד, ןסייהעג ךָאנ טָאה רע זַא ,לָאמַא .ןעוועג

 ןכָארקעג רע זיא ,שטעליוק ַא ךָאנ טקנעבעג ןוא ?ּפעשטַײװ רענָאדנַאל ןיא
 רע טניז ,טציא .ןטסנעלק םענופ רענעלק ןטלַאהעג ךיז ,לנענ יד רעטנוא

 םיא ןיא ,"ייווָאלַָאס רעשזמָאל רעד, ןיוש טסייה ןוא עקירעמַא ןיא ןיא

 טימ טייטש .טשינ טַײצ ןייק רע טָאה לָאמנייק .ןענעקרעד וצ טשינ ןיוש

 -עּפער טכַאמ ןוא טנַאה ןיא עלעקעטש ןטימ ,ּפָאק ןפַא עקלעמרַאי רעד

 ,רָאנימ-ַאפ ,לָאמעבדס, ;:ערטסַאילַאכ רעד טימ טעוװעדנַאמַָאק ,סעיציט

 ןלעוװו טשינ דלַאב ןיוש טעוו רע ,,.!רעצרעפרעדומ רעצנַאג ַא -- ?רוד-רע

 -עלַא ןבָאה ױזַא לָאז רע ,ַאכדַאכ -- בלאוש לסינ טימ טרָאוו ַא ןדייר

 ,,.ןסטוג סנעמ

 -ַאינעג רעזדנוא טכַארברַאפ טָאה תובשחמ עקירעיורט עכלעזַא ןיא

 "ירגענ ךיז טָאה ןוא קרָאי-הינ ןיא טַײצ עטשרע יד רָאטַאניבמָאק רעל

 רָאנ ,םיפתוש יד טימ ןוא רעטסעווש רעד טימ ןוא רעדורב ןטימ טעשז

 -נֵא טשינרָאנ ,לָאמעלַא יוװ ,דלעה ןגנוי רעזדנוא טימ ךיז טָאה ץְלַא סָאד

 םעד ןיא ןנַארטענמורַא ,םוטעמוא יוז ,ךיז טָאה ַאקסעלַאפַאר ,טרעקעג

 ,טריצַאּפשעג ,תומולה ןוא ןעקנַאדעג ענַײז טימ קרַאי-ינ ןסיורג קידארומ

 רעהעגנ סָאװ ...וחותח-םלוע ןַא ןיא ןעגנַאגעגמורַא ,דלַאװ ןטכידעג ַא ןיא יו
 -ַײב ןֹוא שינעסַײר ,ןעננונעכער עריא טימ ענומָאק יד םיא טימ ןָא ריז

 ןַײז ןַא םיא טייג סָאװו ?סענזַאידד ןוא ןעַײרעקנַאצ ,סיקלַאּפערעּפ ,שינעס

 ,קפס םוש ןָא ,סיוועג טעוו סָאװ ,ןדָאב רענַאקירעמַא ןֿפַא טויבעד רעטשרע

 ?רעהַא זיב לָאמעלַא יו ןוא םוטעמוא יוװ ,ףמוירט ןבלעז ןטימ ןפיולּפָא
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 -טויבעד ןַײז ףַא זַא דלַאביװ ,ןענַײפסיוא ָאד ךיז רע ףרַאד ןעמעוו רַאפ

 ריא ףָא טָאה רע סָאװ זוא ?יוװ רע סָאװ ,"ענעי, ןַײז טשינ טעװ טנוװָא

 רַאפ רע סייוו סָאד --- ןַײז טשינ טעוו "ענעי, זַא ןוא ..,?טקוקעגסיױרַא ױזַא
 זיא תומולח ענעדלַאנ ענַײז עלַא ןופ ,ךַאז ענעלַאפרַאפ א זיא'ס .סיוועג

 ענַײז עֶלַא ןופ ,וליפא רעקיצנייא ןייק ןרָאװעג םיוקמ טשינ רעהַא זיב
 -רעשט םַאדַאמ ...ךַײט א טזָאלעגסיוא ךיז טָאה עקירעמַא ףַא ןעננונעפַאה

 ,ןזיװַאבסיױרַא ךיז טָאה סע .חומ ַא טיירדענ טסיזמוא םיא טָאה קַאינ

 -רעשט םַאדַאמ יד טָאה ,עקירעמַא ןיא ןיא קַאוויּפס עזָאר טניז ןופ זַא

 םַאדַאמ יד ,תמא .םינּפ ריא ןקוקוצנא וליפא ןעווענ הכוז טשינ קַאינ

 ןיא םעד ןיא קידלוש זַא ,םיא רַאפ טרעפטנערַאפ ךדיז טָאה קַאינרעשט

 יז ,קרָאי-וינ ןקידלמוט םעד ןיא טמענרַאפ יז סָאװ ,"בַאשזד, רעַײנ ריא

 ריא וצ טכַאנ ַא טימ גָאט ַא ףַא ןסַײרסױרַא ךיז ןענַאק ,יז טגָאז ,לָאז

 ,ךָאו עקידתבש רָאנ ,טַײר-ללַא ןעוועג ןיוש טלָאװ קַאוויּפס עזָאר ןידנַײרפ

 ,"ןואטּפַא, ןיא ןּפַאכּפָארַא ךדיז יז טעװ ,גָאט-סגנַאנסיוא ןַא יז טָאה ,יז טגָאז

 .,.טַײר-ללָא עקַאט ןַײז ,יז טנַאז ,טלָאמעד ןיוש טעוו

 םיא טגייל ,ןגיל םעַײנ ַא טימ ןייג וצ לָאמעלַא טמוק ױזַא טָא ןוא

 רעד ןיא ץַאלּפ ַא ןנירק ןגרָאמ ףא .וצ םיא טנָאז ,גָאט ףַא גָאט ןופ ּפָא
 קַאויּפס עזָאר ּוװ ,טרעצנַאק ןיא רעדָא ,טגניז קַאװיּפס עזָאר ּגוװ ,ערעּפָא
 סע ןוא ךַאמלעטס ַאשירג ןטמירַאב ןטימ םענייאניא סיורַא טערט

 רַאפ ץַאלּפ ןייק ןעמוקַאב ֹוצ טשינ ןיא'ס ;םעדיוב א סיוא ךיז טזָאל

 ...!סרַאלָאד ןָאילימ ַא ןליפַא ןבעג לָאז רע ,טלעג ןייק

 רע זַא ,ןסעגעגוצ יוזַא ןיוש םיא ךיז טָאה קַאינרעשט םַאדַאמ יד

 "ןוַאטּפַא, ןיא ןיילַא קעװַא דיז טזָאל רע ןוא ,ןעז טשינ םינּפ ריא ןיוש ןָאק

 -כענ זַא ,סיוא ךיז טָאל ,טגניז עזָאר גוװ ,לָאה םענעי ןיא ץַאלּפ ַא ןפיוק

 ןיא יז ,קרָאיהינ ןיא ַאטשינ ןיוש יז ןיא טנַײה ןוא ןעוועג יז זיא ןט

 -- ןעמוק טעװ יז ןעוו ,ירטנואק רעד ןיא ןלָארטפַאנ ;ַא ןרָאפעגקעװַא

 -ַײלב וטסעוו עטַאמש ַא ןוא עטַאמש א ןעוועג טסיב , ,טשינ רע סייוו

 -עבעל ַא ףיֹוא ךיז טסע ןוא אקסעלַאפַאר ןיילַא ךיז וצ טגָאז --- "!ןב

 -רע ןַײז ןגעוו ּפָאק ַא םיא טלוד ,ענומָאק יד ךיז טיירד םיא םורַא ,ןקיד

 ןליוו ,רָאפ םיא ךיז ןלעטש ןעגנוטַײצ ןופ סרעטרָאּפער ,טירטסורַא ןטש
 םיא ןכַאמ ןוא םיא וצ ךיז ןעלכיימש "סרעטוניטש , .ןרָיװיװרעטניא םיא

 םיא טיירד ןוא אטעירנעה טמוק ָאד ןוא .,?סנַאשיזַאּפָארּפ, עקידנצנעלג

 רעסָאװ ףַא ,טשינ סייוו רע .סרושטקיּפ ןוא ןטעלַאוט עהיא טימ חומ א

 .והותה-םלוע ןיא םוא טייג רע ,זיא רע טלעוו
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 קיצרעפ ןוא טקעז לטיּפַאק

 לדיילק ַא ןיא לפָאטסיפעמ

 סעשטיװָאלַאפַאר ינעב ,?בייפ ,ךיא זַא ,?זייר ,ןַײז ןסיוו טס?ָאז;

 ויא טציא ַָאד דיא ןיב --- ?ךָאד םיא טסקנעדעג -- ,יטשענעלַאה ןופ ןוז

 ןַײמ ןוא ,רעטַאעט-לעקינ עשידִיי ןיא טסיטרַא ןַא ,ןוַאט-זואד ,קרָאי-ינ

 ,?ָאקסעלַאפַאר -- טנַײה ןיא ןעמָאנ

 םענופ טלַאהניא רעד דע?טננייא ןַײז טפרַאדַאב טָאה סָאד טא

 וצ ןקישוצקעװַא טכַארטרַאפ טָאה דלעה רעגנוי רעזדנוא סָאוװ ,ווידב

 ..?ךָאנ ןבַײרש וצ ריא רע טָאה סָאװ ,ףרַאש ןוא ץרוק .קַאוויּפס ַאילַאזַאר

 "קעװַא ןוא ךיז ַאב טנקסַאּפענּפָא עקַאט ַאקסעלַאפַאר טָאה ױזַא ןוא

 ךיז טָאה סע ןענַאװ ןופ טשינ ןייֵלַא סייוו רע ןוא ,ןבַײרש ךיז טצעזעג

 רעטשרע רעד טשינ ביוא ןעוועג זיא סָאד ,לַאירעטַאמ ןעמונעג םיא וצ

 ַאב ךיז טָאה ןעקנַאדעג טימ טלעוו ַא ,ןבעל ןַײז ןיא ווירב רעטסנרע

 עצנַאג ןַײז .לַאװק ַא ןופ יו םיא ַאב ןסָאנעג ךיז טָאה סע .טנפעעג םיא

 ןבָאה ייז טניז ןופ ,ריא רַאפ טניײלעגקעװַא רע טָאה עטכישענ-סנבעֿכ

 ּףַא הפרש רעד ןופ טכַאנ יד ,טכַאנ רעקידפושיכ רענעי ןופ טדיישעצ דךיז

 ריא רע טָאה ץלַא ,גָאט ןקיטנַײה וצ זיב ,יטשענעלַאה ןיא "סָאנ סטָאג,

 הַא ןענַאטשעגסיױא ןוא טבעלעגרעביא טָאח רע סָאװ ,גנידצלַא ,ןבירשַאב

 תוטסשחמ ,ןעגנונעפַאה ןֹוא תומולח ענַײז עֶּלַא ,געוו ןשיטסיטרַא ןַײז

 ...ןדַײל ןוא ןדיירפ ,ןליפעג ןוא

 "עביל, טרָאװ סָאד .ווירב-עביל ןייק ןעוועג טשינ ןיא סָאד .ןיינ

 -ַאב וצ .רעדעפ ןַײז ןופ ןסירעגסיורַא טשינ לָאמ קיצנייא ןייק ךיז טָאה

 קילייה וצ ,"עביל, טרָאװ סָאד ןעזעגסיוא ָאד טְלָאװ קידעכַאװ וצ ,לַאנ

 ןעמָאנ ריא ןדנובעגפיונוצ ןבָאה סָאװ ,םעדעפ יד םיא ַאב ןעוועג ןענַײז
 -ָאה רעמַאט ןוא ,ןקיטציא ןטימ ענעגנַאנרַאפ סנדייב רעייז ,םענַײז טימ

 -גַײא ןעוועג ייז ןענַײז ,רעטרעוו עמעראוװ םיא ַאב טּפַאכעגסױרַא דיז ןב

 .טלעטשרַאפ ,טלקיװעגנמורַא ,טליהעג

 -ָאה ןיא טכַאנ רעטנרעטשענסיוא רעקידרעמוז רענעי ןופ קידנדייר

 -עג יז רע טָאה ,סנרעטש טימ טנגערענ טָאה למיה רעד ןעוו ,יטשענעל

 ןגעװ טגערפענ טלָאמעד טָאה יז סָאװ ,ןענָאמרעד דיז לָאז יז ,ןטעב

 ריא טָאה רע סָאװ ,ןענַאמרעד ךיז לָאז יז ןוא .סנרעטש עקידנלַאפ יד

 -נַאלב ןרעטש .טשינ ןלַאֿפ סנרעטש זַא :טרעפטנעעג

 -ַײװ סָאװ ,געוו ןייא ןיא ןיוש ןענַאמרעד ךיז לָאז יז ןוא ..ןעשזד

 ַא וצ ןעגנַאנעג לָאמַא זיא יז יוװ ,ןענַאמרעד דךיז לָאז יז ,ןעוועג זיא רעט
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 ןיא רעֶדָא עיצילַאג ןיא עלעטעטש ןיילק ַא ןיא ץענרע -- ,ןרענַײניצ

 ,ןעשזָארָאװ ריא לָאז ןרענַײניצ יד זַא -- ןעװעג סָאד זיא עניווָאקוב

 -יניצ ענעי טעשזַארָאװעג טלָאמעד ריא טָאה סָאװ ןטרָאק ןפרַאוװפיוא |

 -ידנעשזדנַאלב ןנעװו טנַאמרעד טשינ ןרענַײניצ יד ריא טָאה יצ ?ןרענ

 ךיז ןענָאק ןוא ערעדנַא סָאד ןנעקַא סנייא ךיז ןנָארט סָאוװ ,סנרעטש עק

 ...?ןעמוקפיונוצ טשינ

 -יװעגנַײא ,ווירב ןַײז ןבירשעג ָאקסעלַאפַאר ריא טָאה טלעטשרַאפ

 ןבָאה ךס ַא ךעלעטניּפ ןֹוא ,ןשינערעהוצנָא ןֹוא סעירָאגעלַא ןיא טלק
 ריש ַא ןֵא ,ךעלעטניּפ ,ךעלעטניּפ ,ווירב ןקיזָאד םעניא ןענופעג דיז

 ...ןרעלעטניּפ

 סָאװ ,ןרעדנּוװ טשינ יז לָאז סע ,ןטעבענ יז רע טָאה ווירב ףוס םוצ

 .ןייֵלַא ריא וצ ןעמוקעג טשינ זיא ןוא ווירב ַא ךרוד ריש טימ טדער רע

 -ענ רע טָאה ,סנטשרע :;ןכַאז ייווצ רעביא ןָאטעג טשינ סָאד טָאה רע

 ןדלעמ ךיז ףרַאד עמ ןטערטוצ טשינ ךַײלנ ריא וצ ןָאק עמ זַא ,טרעה

 ,ןגָאז םיא ףרַאד עמ ןוא ןַאמרַאב רעטסימ ַא סעּפע םענייא וצ רעֶורפ
 -ךיבא טרָאװ סָאד) !"סענזיב; .ַא רַאפ סָאװ חוכמ ןוא זיא ןעמ רעוו

 -עגרעטנוא לָאמ ַײרד ןוא ךעלסיפנזדנעג ןיא ןעמונענ רע טָאה ?סענ

 ,םנטייווצ ,ןוא .(ןכייצפורסיוא ןסיורנ ַא טלעטשענוצ ךָאנ ןוא ןכַארטש

 ,רעלעטניּפ טימ לָאמִא רעדיוו ןוא ?דייא ,ןרעהוצנַא ןבענעג ריא רע טָאה
 סָאװ ,"טַײל ענעי, ןופ ןצעמע ןרעטש רע טעוװ רעמָאט ,ארומ טָאה רע זַא

 ריא טימ םענייאניא סיורַא ןטערט סָאװ ןוא ריא םורַא טציא דיז ןעניפעג

 .,..גלָאפרעד ליפיוזַא טימ עניב רעד ףַא

 סָאד ןעמונענ ןויכ א טימ טַאמַאלּפיד רעגנוי רעזדנוא טָאה ַאד

 -ןינ ןיא דניק טסדנימ ַא סייו סע שטָאכ ,לָאצרעמ ןיא ?טַײל , טרָאװ

 ַאשיֹרג ןייא רָאנ סױרַא טערט קַאוװיּפס ַאילַאזַאר סימ טימ ןַא ,קרָאי

 | ...ךַאמלעטס
 ךיז טרעטנַאלּפ ןעמָאנ רעקיזָאד רעד -- !"ךַאמלעטס .ַאשירג, ,דַא

 -ענ םיא טזָאל ןוא טַײצ ַא ןופ ןיוש ןניוא יד רַאפ דלעה ןננוי רעזדנוא

 ."?סיוא רע טעז ױזַא יוװ ?רע זיא סָאװ ?רע זיא רעוו, .ןפָאלש טשינ דעב

 ריז ןעוועג ןלעב ַא רע טלָאװ ,ןעלזייד וצ ןעֶיוצ טשינ םיא לָאז סע לפיוו

 -רעדנופ םיא ןקּוקנֶא שטָאכ ,ךַאמלעטס אשירנ םעד טָא טימ רעִירפ ןעז

 -ַָאד םעד טרעהרעד רע ןעוו ,לָאמעלַא .טָאה רע םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,ןטַײװ
 וצרעד ןוא .לדָאנ ַא טימ יװ ,ןצרַאה ןיא ךָאטש ַא םיא טוט ,ןעמָאנ ןקיז

 לירג ַא טזָאלעגנַײרַא קידנעײנַײברַאפ קאינרעשט םַאדַאמ יד םיא טָאה

 ךַאמלעטס ַאשירג רעד טָא זַא ,רָאלק רַאפ סייוו יז זַא ,ןַײרַא רעיוא ןיא
 ייז ַאב ןיא ןנרָאמיטנַײה זַא ןוא הלכ-ןתח ןענַײז קַאװיּפס ַאזָאר ןוא

 ...הנותח
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 יד ךדיז ףַא ןעמונעג םָאה קַאזַאק עלעדנַײרב סָאװ ,סָאד טמוק יוװ

 ןיימ רעצנַאג ריא ;ןעשענ זיא סָאד ױזַא יו טא ??טָאטסיטעמ ןופ עלַאר

 ןקיטולב ריא ןיאו ךיז ןַײז םקונ .חמקנ זַא טשינ רעמ ןעוועג ךָאד זיא-

 יד םיא ַאב ןעמענקעווַא -- ןעוועג זיא קעווצ ריא .ןכַאמצַאה ןיא ,אנוש

 םיוק ןוא -- ?טָאי, םעד רעהַא ןרַאנרעבירַא ןוא בלַאװש ענאדַאמירּפ

 ךַײא טעב דיא ?ךָאנ יז ףרַאדַאב סָאו טנַײה ,ןטָארעגּפָא ריא סָאד ןיא

 טייטש ווו ?תילכת סטלעוו רעד ןגרָאזרַאפ וצ ביוחמ עקַאט זיא יז ,רעייז

 רַאפ ?ַָאקסעלַאּפַאד ַא רַאפ ןסַײרנַײא ךיז ףרַאדַאב יז זַא ,ןבירשטנ סָאד

 ןשטנעמ ךס א !טנַאװ ןָא ּפָאק ןנַאלש ךיז ייז ןזָאל ?קַאװיּפס לזייר א

 םאדאמ רעד רַאפ ךיז ןורָאז סָאװ ,טלעו רעד ףַא וַארַאפ סעּפע ןענייז

 ןרילרַאפ ,סחו הלילח ,גָאט ןקיטנַײה ,רטנייטש א יז זאל ?קאינרעשט

 ןקיזָאד םעד ןיא ריא ףַא ןקוקמורַא ךיז טעו רעוו --- "באשזד , ריא

 .טדערענּפָא זיא ןליבצנַאמ יד ןופ ?קרָאי-ינ טסייה סָאװ ,?סעק ןקידוז

 -סיוא ייז לָאז סע ,ערעילַאכ א ןעמוק טנעמעג גנַאל ןיוש טכָאוװ ייז ףַא

 רָאנ !טילּפו דירש ןייק ייז ןופ ןבַײלב טשינ לָאז'ס ,זַײװקיצנייא ןקיטש

 ריא טימ זיא יז סָאװ ,קַאוװיּפס ַאזָאר יד טָא יוװ ,?דיימ ַאזַא וליֵפַא טמענ

 -עג םענייאניא ,דנוטענ ןעוועג םענייאניא ,רעטסעווש ייווצ יוװ זעוועג

 ,ןפַאלשעג טעכ ןיא טעמכ ,ןסעגעג םענייאניא ,תולג סקַאּפושטש ןנַארט

 יז ןעמ טזָאל -- טיזיוו ַא טימ קרָאידינ ןיא טציא ריא וצ יז טמוק ---

 ,וינהמשנ ,וינעזַאר , :רעטרעװ עכעלטע ןַײרַא ריא יז טכבַײרש !וצ טשינ

 ריא ןעמ טרעפטנע -- 'ןעז ריד טיפ ךיז ?יוװ קַאינרעשט םַאדַאמ יד

 רעדיו ריא ןעמ טרעפטנע -- לָאמַאכָאנ ןַײרַא ריא יז טבַײרש !טשינ

 יד סירַא םיא טראפ ,קרָאידוינ ןייק ָאקסעלַאפַאר ןרָאפ וצ טמוק !טשינ

 ןַײרַא םיא טמענ ,ןשוק םורַא םיא טּפַאכ ,ןגעקַא קאינרעשט םאדאמ

 יא -- המשנ יד קעװַא םיא טינ ,םיא טלכעק ,םענענייא ןַא יוו ,ךיז וצ

 םיא לָאז יז לע טלָאװ רע ?זיא סָאו רשאב .ןדירפוצ טשינ ךָאנ רע

 ףֵא עדייב ךַאמלעטס אשירג םעד טימ קַאוװיּפס ַאזָאר יד ןעננעהבּפָארַא
 עלַא ךַײא ייז ןלָאז ןענערב ,ריא טרעה ,ןליבצנַאמ יד טָא, ,..םעזעב ןייאא

 -יה ןוא ןטלָאּפשעצ רעוו דרע זיא ,וצ ייז טרַאּפש עס זַא ,רעַײפ ןייא הַא

 ךיז ךימָאל .ָאקסעלַאפַאר ערעַײט ןַײמ ,עלעסיב ַא טַײצ בָאה !ךיז ןפע למ

 רע לָאז טּפַאכרַאפ ,ךַאמצָאה סעּפע טכַאמ סָאװ .ןדיירנא ?סיב ַא רעירפ

 -ֵנֵא יז לָאז ּפָאק ןטימ ,סנַײז ?רעטסעווש עטזעניורבעגנָא סָאד ןוא ?ןרעוו

 ..." ?הפשכמ יד ,יז טבעל ךָאנ ?ענַײז עמַאמ יד ,עּפַאקש עטלַא יד ןוא ?ןנייל

 טנַײרפ ןגנֹוי ריא טימ קַאזַאק עלעדנַײרב סיוא ךיז טסעומש ױזַא
 טא ױזַא סעּפע ךיז טזַאלב סאו, :טשינ טייטשרַאפ יז ןוא ַאקסעלַאּפַאר
 ַא ריא רַאפ סע רע טליּפש סָאװ ?ןלעטשנָא רע טכַאמ סָאװ ?טָאי רעד
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 רעד רַאפ רָאי רעטוג רעד קעװַא ױזַא םיא טּפַאכ סָאװ ןוא עידעגַארט

 ,.. ?קַאװיּפס

 ןיא טנערב ,קַאוװיּפס רעד ןיא קַאזַאק עלעדנַײרב דיז טנַאמרעד ןוא
 :סָארדרַאפ טימ ןויזב םעד ןפעגרַאפ טשינ ריא ןָאק יז .רעַײפ ַא ריא

 -םיוא ןלעוו טשינ ,קַאינרעשט םַָאדַאמ יד ,יז לָאז עמ !שטַײטס ,שטַײטס

 ןוא --- ווירב עריא ףַא ריא וליִפַא ןרעפטנע טשינ ,ןזָאלוצ טשינ !ןעמענ

 "רַאפ רַאּפ ןייא טנַאמרַאֿפ טנַאל טשינ טָאה סָאװ ,?דיימ ַא סנזח א ?רעוו

 סיורג זיא יז --- טליּפשעג ריא טָאה ?זמ סָאד רשאב !ןקָאז עטעשזערעמ

 יוא טמירַאב ןוא סיורג ןַײז עקַאט נעמ עמ ?סָאװ זיא ,ונ --- ןרָאװעג

 טילפ עמ זַא ,טנוה ןייק טשינ ךיוא זיא רענעי רָאנ ,גנידצלַא ןוא ךַײר

 ןיא טָא .ןכַאז עכלעזַא ןעזעג ןיוש טָאה עמ .ּפָארַא ןעמ טלַאפ ,ךיוה וצ

 ןנעו טקיוּפ עמ ,טמירַאב ךיוא ,ענַאדַאמירּפ ַא דיוא בלַאװש ַאטעירנעה

 ,עניב רעד ףַא סיױרַא טערט יז זַא ןוא ,רעטעלב יד ףָא גונעג ךיוא ריא

 טסָארּפ יוװ ,רָאי ַאזַא ןבָאה יז לָאז ,ןנעווטסעדנופ --- ,ךשוח דיז טוט
 -ייא ןַא יװ ,-עטסעוװװש ַא יו ,ריא וצ זיא יז ןזָאלענוצ ןוא שיטַײל ןוא

 ,ַײרטעג ךיוא קַאינרעשט םַאדַאמ יד ריא זיא רעבירעד ,רעטסעווש ענעג
 -עירנעה וצ ןַײרַא טמוק ,תודוס עֶלַא ריא ַאב טסייוו ,רעטסעווש ַא יו

 עמ ןוא טציז עמ ןוא ,עלַײװ ַא ףֵא ,טַײצ רָאנ טָאה יז ןעוו ,גָאט עלַא ןעט
 טדער עמ !תויח ַא .ןדייר ֹוצ סָאװ ,ןַארַאפ ייז ַאב זיא דימת ,טסעומש

 יד ךיז טוט טלַאמעד .ךעלרעטצניפ ןרעוו ןֵא טבייה סע זיב ,גנַאל ױזַא

 ףַא ּפַאכ ַא ןוא סעקטיל עטעפ יד רעביא שטַאּפ ַא קַאינרעשט םַאדַאמ

 -ַָאלשרעד יז טָאה רענוד ַא !ריא ןיא קַאלש ַא, :עדנַאטָאר עטיור יד דיז
 -נַאט ןייג ךיז טזַאל קַאזַאק עלעדנַײרב ןוא -- ?!טכַאנ קָאטש ןיוש !ןג

 וצ טילפ-טילפ ןוא רַאק ַא טּפַָאכ ,קרָאי-ינ ןֹופ ןסַָאג יד רעביא קידנצ
 -ייש ַא ריא ךיז טעטנָאלּפ חומ ןיא ןוא ,ןַײרַא רעטַאעט ןיא בַאשזד ריא

 ןעטעירנעה ןשיװצ) הנותח רעכיג ַא ןגעוו ןַאלּפ רעשלפַאטסיפעמ ַא רענ

 ,קַאינרעשט ענַײרב ןסייה טשינ ןעמָאנ ריא זָאל ,ןיינ ,(ןָאקסעֿלַאפַאר ןוא
 רעד ןיא ,ןקיױּפ ןלעוו רעטעלב יד .הנותח ןייק ןַײז טשינ טעוו'ס ביוא

 ןַײז טעװ ,קַאינרעשט םַאדַאמ יד ,יז ןוא ,ןדייר ןעמ טעוװ עינרַאצעביק
 סנתח ןופ יצ ?דצ סהלכ ןופ ?דצ רעסָאװ ןופ -- .עטתנתוחמ-טּפיוה יד

 טא טימ ,יב-יב ,לצנעט א ןּפַאכ טעװ יז ןוא .םידדצ עדייב ןופ ,ןיינ ?דצ

 ײשנַא סע ךיז ןלעװ ןרָאיטקַא הרבח ןוא ,בלַאװש לסינ ץעלעגרעוו םעד

 ןעמוק יז טעוװ םעדכָאנ .ןַײרַא גָאט ןסַײוװ ןזיב ןצנַאט ןוא ןעילוה ,ןרכ
 שלפַאטסיפעמ ןייש ַא ןבַײרקעװַא ןוא ןצעזקעוַא דלאב ךיז טעוװ ,םיהַא

 ,ַאש רעדָא ..בוט-לזמ ןבענּפָא ריא ןוא קַאוװיּפס עזָאר רעד וצ לווירב

 -ַאר עדנענַאּפש ןוא עטנַאסערעטניא טסכעה יד ןיא ,ױזַא טשינ רשפא
 טריפ ,רעטעלב יד ּףַא ןָא ךיז טנעייל קַאינרעשט םַאדַאמ יד סָאװ ,ןענַאמ
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 זַא ןעמוקַאב אקווד לָאז אזַאד זַא ,יוזא ןכאמ ףרַאד עמ :שרעדנַא ךיז

 ןעוו ,טונימ רעד ןיא טקנוּפ יז לָאז ןעמוקנָא רָאנ ,סנטַײצַאב גנודַאלנַײא

 -ניפ סָאד ןַא ריא טוט רע :הּפוח רעד רעטנוא ןיוש ןעייטש הלכדןתח
 ..תושלח עזָאר טלַאפ ..."תא ירה, ןסיוועג םעד ריא טגָאז ןוא לרעג
 (ךַאמלעטס רעגנוי רעד) ןתח ריא ןפיול וצ טמוק ...םַארערַאט ַא טרעוו
 טמוק סָאװרַאפ ...ןַײרַא ןצרַאה ןיא ךַײלנ ליוק ַא ןַײרַא ךיז טנַאי ןוא
 .ןנערפ טשינ ריא טלָאז ,ןַײרַא ןצרַאה ןיא ליֹוק א ךַאמלעטס ןגנוי םעד
 ןיא'ס רעו ,טשינ רע טקוק ,ךיז ןַײז םקונ ַאב טלַאה רע זַא ,שטנעמ ַא
 .רעסַאװ יוװ יױזַא טולב ךיז טסינ סע ןוא ,קידלושמוא זיא'ס רעוו ,קידלוש

 קיצרעפ ןוא ןביז לטיּפַאק

 עטנכדש ַא -- קַאזָאק עלעדנַײדב

 -עטש רעַײנ רעד רעדייא ,רעירפ געט רָאַּפ ַא טימ ןעוועג זיא סָאד

 לָאמ ןטשרע םוצ טפרַאדַאב טָאה ,ָאקסעלַאפַאד ָאעל ,טשערַאקוב ןופ ןר

 ןוא סעיציטעּפער ,תונכה עלַא ,םוקילבוּפ רעקרָאי-ינ ןרַאפ ןטערטפיוא
 -סימ טָאה רעטַאעט ןופ .ןרָאװעג טכַאמענ ןיוש ןענַײז ןעגנוטיירַאברַאפ

 -עט ןכרוד ענומַאק רעד וצ טונימ ייווצ עֶלַא ןסיוו וצ ןבענענ לעקינ רעט
 סטעקיט ןייק ָאטשינ דלַאב ןיוש זיא'ס זַא ,טַײר-ללַא זיא'ס זַא ,ןָאפעל

 ַא ןיא'ס זַא .טנעה יד ןופ טסַײר עמ ןַא ,לקַאטקעּפס סָאקסעלַאפַאר ףַא

 ןגָארטעצ טשינ םיא לֵאְז עמ ,ארומ טָאה רע זַא ,עסַאק רעד ַאב געלשענ

 ףךיז טָאה ענומָאק יד ..ןריט יד ןיֹוׁש טכערב עמ זַא .רעטַאעט סָאד

 עכעלקערש עֶלַא עקיזָאד יד רַאפ ןקָארשענרעביא סָאװ קיצניוו רעבָא

 םעד ןופ טפלעה עטסערג יד זַא ,טוג ץנַאג טסוװעג טָאה עמ .תועידי

 -טירד ַא ,טנַאװ רעד ןבעגקעװַא ךַײלג ןעמ געמ טגָאז לעקינ רעטפימ סָאוװ

 רַאפ ןעקנעשקעװַא עקירעביא סָאד ןוא ןַײרַא םי ןיא ןפראונַײרַא קלח

 ,..טַײל-עמערָא

 ,בלַאװש רעדיד-ב יד רָאנ םייח רעד ןיא ןעוועג ןענַײז ענומַאק רעד ןופ

 אטעירנעה ןוא ָאקסעלַאפַאר) .ןזח רעשזמָאל רעד ןוא רעמַאלק רעטסימ

 !ופ ננומיטש יד .(עזַאּפ רעַײנ ַא ןיא ןריפַאדנַאטַאפ ךיז ןעגנַאנעג ןענַײז
 -עביוהעג ןייק טשינ אקווד טַײצ רענעי ןיא ןעוועג זיא עינַאּפמאק רעד

 ןבָאה סע ,אכרדַא .טכעלש ןעגנַאגעג ןענַײז סענזיב יד לַײװ טשינ .ענ
 רעד ןופ סעיצקַא יז .ןטכיזסיוא עקידנצנעלג עסיורג ןעזעגסיורַא דיז

 ַאד טָאה סע רעֶמ טשינ .,גָאט וצ גָאט ןופ ןביוהעג ךיז ןבָאה ענומָאק



 ם כי 9 ע - ם ו 9 ש 238

 -שטנעמ רעדעי ןיא לָאמעלַא ןוא םוטעמוא טלעפ סע סָאװ ,סָאד טלעפעג

 .הולשו םולש ,טײקיניײא ,תודח ַא :טפַאשלעזעג רעכעל
 רעדעי .ריוּפַאק ןעגנורדעג רערעדנַא רעד טָאה ,טגָאזעג טָאה רענייא סָאװ
 רָאנ ןעוועג ?טבמ םענעי ןוא ןואולמו םלוע ןַא ןטלַאהעג ךיז ןופ םָאה

 -ַאב ךיז טָאה (?סינ) סבלַאװש יד ןֹופ רערעטלע רעד ,?שמל .,ןצנַאגניא
 ןַײז טימ רע טשינ ןעוו .עיצַאניבמָאק ןַײז ןצנאגניא ןיא סָאד זַא ,טמיר
 ,טהנעטעג טָאה רעמַאלק רעטסימ ןוא ?ןעוועג טציא ייז ןטלָאװ ווו ,עעדיא

 -ענ טפרַאדַאב עֶלַא טציא ייז ןטלָאװ ,ענעשעק ןַײז טימ רע טשינ ןעוו זַא
 -מָאל רעד םיא טָאה טָאה ,רעזַײה יד רעביא ןייג ןוא סעברָאט יד ןעמ
 טייטש רענייק זא ,ןבעגעג גָאז ַא ןוא לנילפ יד טקַאהענּפָא ןזח רעשז

 ןָא ,םשח-ךורב ,ןייגַאב ךיז ןַאק עמ .ענעשעק ןַײז ןיא טציא טשינ ןיוש

 יאדוװַא ןיֹוׁש ןָאק ,ןזח רעשזמַאל רעד ,רע ,טסעומש רעוװ ןוא .ףליה ןַײז

 | ,ֿפטעטש ןַײז ןײטשַאב

 יד ןופ ןרעננַיי םעד וליפַא ,ןסָארדרַאפ ןעמעלַא ןיוש טָאה סָאד

 -ענ נערפ א ןוא שודקדהּפ ןַײז טימ סיורַא רע זיא ,(ןקַאזיא) סכלַאוװש

 ןטימ לּפעשטייוו רענַאדנָאל םעד ךָאנ רע טקנעדעג יצ ,ןזח םַאב ןבעק
 א ךָאנ ןעגנַאנעגסיוא ןיא סָאװ ,ןוויוא ןסיורנ ןטימ ןוא רעלעק ןסַאנ

 ץוחַא ,לָאמנייק ?ּפעט לופ ןייק ךיז רַאפ ןעזעג טשינ ןוא ץלָאה לקיטש

 ןעמונענפיונוצ םיא טָאה רעדורב רעד זַא ,סָאד יא ,בוט-םוי ןוא תבש

 .?רעצרעה עכייוו טימ טַײל עטונ ַאב נניליש רַאּפ א

 טשינ ןזח םעד טָאה שינעהעהוצנָא רעילוּפַאק ַאזַא זַא ,דיז טייטשרַאפ
 טרָא ןַײז זַא ,שירָאנעלַא ץנַאנ ןבלַאװש טנַאמרעד רע טָאה טקעמשענ

 יד טימ ןּפַאלק ןיא הדבוע ןַײז ןוא ?מיה ןרעטנוא רעטַאעט ןיא זיא

 ..ננוצ רעד טימ טשינ ,טנעה

 ,ןזח םעד ןרעפטנעוצּפָא טליופענ טשינ בלַאװש קַאזיא ךיז טָאה
 ,טַײצ יד ןעמוק טעוו סע ביוא זַא :טלעטשראפ ךיוא ,שירָאנעלַא דיוא

 זַא ןַײז רעייז ןָאק סע ןוא -- ןּפאלק ןפרַאד ןלעו טנעה ענַײז סָאוװ

 ייו ןוא ךֶא זַא ןַײז טלַאמעד ןיוש טעוו -- טַײצ עטכער יד זיא טציא

 ..!סעקסיּפ ענַײז וצ גָאלק ַא ןוא דרָאב סנזח רעשומָאל םעד

 ןעוו ,?קַאטקעּפס לקיטש ַא סיױרַא ןופרעד טנַאקעג טלָאװ יאדווַא
 ןוא זעמוקעג ןיא ידייל ַא סעּפע זַא ,העידי ַא טימ ןַײרַא טשינ טמוק עמ

 .ךָאנ ךיז טנערפ

 ?רימ וצ ?ןעמעוו וצ ?ידייל ַא --

 .טּפַאכעגפיוא ךיז ןבָאה ןענױשרַאּפצנַאמ ריפ עלַא

 .ןרעטלע םעד בלַאװש רעטסימ ףַא ךָאנ ךיז טנעדפ ידייל יד ---

 . םעד טכַאמעג טכערוצ ךיז ,בֵלָאווְׁש ?סינ ןביוהענפיוא ךיז טאה
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 ענַײז עלא טלטבענסיוא טָאה רע . ןוא ריט יד טנפעעגפיוא ,טעלאוט
 תומולח עטסיוו

 -ןיידב ,ידייל יד טָאה , טשַאדרעביא זיא בלַאװש לסינ זַא ,ןעזרעד
 ןוא סקינק םענַײפ ץנַאג ַא טכַאמעג ,(יז ןעוועג זיא סָאד) קַאזַאק עלעד
 .ךַאז עקיטכיוװ א רעייז ןגָאז וצ םיא טָאה יז זַא ,ןסיוו טזָאלעג

 ? סענזיב ַא --

 ,סענזיב א --

 ?דוס ַא --

 ,דוס ַא --

 ןיא ןטעבנַײרַא ידייל יד ןעמ ףרַאד ,דוס ַא ןוא סענזיב ַא ךלַאביװ
 .דוס ריא טימ סענזיב עריא ןרעחסיוא ןוא רדח רעדנוזַאב ַא

 -נַאל ַא טימ ןביוהעגנָא טָאה קַאזָאק עלעדנַײרב זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ַא ןעװעג ךָאנ ןיא יז ןעװו ,טַײצ רעד ןופ ךרעל ,טַײװ ןופ המדקה רעג
 -רַאפ ,ןקַאּפושטש טימ וליפַא טנעקעג טשינ ךַאנ ךיז טָאה ןוא ןילַײרּפ
 ,טמולחעג טשינ וליפַא ךָאנ ריא ךיז טָאה טלַאמעד .ןרעוו רע לָאז טּפַאכ
 ַאזַא ןטערטרַאפ ןוא הנידמ סעסֹובמולַאק ןיא ןַײז לָאמַא טעװ יז זַא
 יז .לזמ ריא ףַא הלילח טשינ ךיז טגַאלקַאב יז ,טסייה סָאד .."בַאשזד?
 ריא ןבָאה ןשטניוו דיז ןטלָאװ סָאװ ,עכלעזַא ךס ַא ַאד זיא'ס זַא ,סייוו
 -ּפִא רַאלַאד רַאּפ ַא ךָאנ יז טָאה ,זיא טשינ'ס ױזַא יו םעראוו ,בַאשזד
 ןעמוקנָא טשינ ףרַאד יז יבַא רָאנ ,ךס ןייק טשינ ,לָאמַא ןופ טרָאּפשעג
 .ןבעל א ןכַאמ ןַאק ןוא םענעי וצ

 ,טַײװ וצ ?סיב ַא קעװַא זיא ידייל יד זַא ,ןעזענ טָאה בלַאוװש לסינ
 .טימניא עמַאס רעביא ריא טקַאה רע סָאװ ,טקידלושטנַא ךיז רע טָאה
 םענעי וצ ןעמוקנָא טשינ ףרַאד יז סָאװ ,רע טגָאז ,רעייז םיא טיירפ סע
 רָאנ סטונ סנעמעלַא ןבָאה ױזַא לָאז רע ,ןבעל ַא ןכַאמ ןָאק יז סָאװ ןוא
 -ַאס ,רע טנָאז ,טנַײה ייז ַאב זיא'ס .יזיב רעייז טנַײה זיא רע ?ןעד סאו
 -ַאפַאר ַאעְל ,רעימערּפ רעייז עניב רעד ףֵא ףיוא טערט סע ;דירַאי עמ
 : .ָאקסעל

 םיא טָאה --- ,ךַײא וצ ןעמוקעג סָאד ךיא ןיב עקַאט םיא ןגעוו ---
 -ענ קוק ַא ךיא טָאה בלַאװש ?סינ ןוא ,ןבעגעג גָאז ַא קַאזַאק עלעדנַײרב
 טיור טציושרַאפ ריש ןוא ךעלענייא עשינאּפַאי עניילק עריא ןיא ןבעג
 בלַאה ,טסנרע בלַאה ןבענענ נערפ ַא יז טָאה ןוא םינּפהנבל קיכעלַײק
 ;קידטשרמולכ

 ?טפיטשַײלב םוצ ---

 ?טפיטשַײלב רעסַאוו ---
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 ַאעל ןגעוו ןנָאז רימ ריא טנַאק סָאװ ,ליּפשַײב םוצ ,ןיימ ךיא ---|

 ?ָאקסעלַאפַאר

 טשרָאקַא רימ טיג ?ןָאקסעלַאפַאד ןנעוו ןגָאז ךַײא ןָאק ךיא סָאװ ---

 .טנאה רעייא

 .טנעה עדייב ענַײמ דַײא טאנ ---

 "רַאֿפ םעד טשיווענסיוא רעירפ ךיז טָאה קַאזָאק עלעדנַײרב ןוא

 ןַײז וצ ?וטש ריא טקורענוצ יז טָאה םעדכָאנ ןוא םינּפ ןטיור ןטציווש

 ןוא טײקמערַאו ַא טליפרעד טָאה בלַאװש ?סינ זַא ,טנעָאנ ױזַא ?וטש

 טימ טשימענסיוא ,ףײזזילושטַאּפ ןוא ןּפָארט-עטנעימ ןופ טָאמָארַא ןַא

 דא םיא טָאה יז ..סעקלעביצ עגנוי ןופ ןוא סייווש ןופ חיר ןפרַאש ַא

 ַא יו רעמ טשינ ןיא יז זַא ,ןצרוק ןיא ךעלנעמ טַײװ יוװ ןבעגעגרעב

 סערעטניא רעצנַאג ריא .סערעטניא םוש ַא ןָא עטנכדש ַא רָאנ ,עטנכדש

 געמ סע ןעטעירנעה טנַײרפ רעטונג א ןיא יז סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב

 לסינ ,רע ביוא ןוא ,היא טשטניוו יז סָאװ ,בלַאה שטָאכ ןייגנַא ריא

 םעד ןגָארט לָאז ,בלַאװש ַאטעירנעה ,רעטסעווש ןַײז זַא ,ליוו ,בלַאװש

 ,רעכיג סָאװ ןעשענ לָאז סָאד זַא ,ןעז רע ףרַאד ,ָאקסעלַאפַאר ןעמָאנ

 ...טעּפש ןַײז טעוװ ,טשינ רעמָאט םערָאװ

 טימ טקורענּפָא קַאזָאק עלעדנַײרב ךיז טָאה רעטרעוו עטצעל יד ַאב

 ץטציוושרַאפ סָאד לָאמַאכָאנ טשיוװעגסיוא,רעטעמ רַאּפ ַא ףַא לוטש ריא

 "ייא עשינַאּפַאי עניילק עריא ןבלַאװש ףַא טלעטשענקעװַא ,םינּפ-הנבל

 ,שטנעמ ַא יוװ ,ןּפיל ענעמונעגפיונוצ קרַאטש טימ טלכיימשעג ןוא ךעלעג

 -סיורַא טשינ סָאד ןַאק רע רָאנ ,ךַאז עקיטכיוו רעייז ַא סעּפע סייוו סָאװ

 ...רעטרעוו ןייק טימ ןבעג

 רע ,ןגָאז םיא לָאז יז ,טרעטַאמעג ךיז טָאה בלַאװש ל?סינ לפיוו

 -ַײז עלַא טימ ןריווושעג טשינ ריא ךיז טָאה רע ?פיוו ,ןעוו ןוא סָאװ ןוא

 -עלַא ןבָאה ױזַא לָאז ךע, ,"ןקידנעמיווש ַא םיא טעז יז יוו, :תועובש ענ

 ךיז רע לָאז ,טשינ זַא, ,"טָאנ ןופ ןוויוא ןַא ןיא'ס יו, ,"סטוג סנעמ

 -עגנַײא ךיז טָאה קַאזָאק עלעהנַײרב -- ,"שיט ןקיזָאד ןטימ ןנרעוורעד

 !ַײב-דונ ןוא -- ענַאטַאר רעטיור ריא ןיא טליה

 ,לעווש רעד הַא ןיוש טגָאזעג םיא יז טָאה -- !ַאש -- ןיש חתּפ --

 ריא רעביא עלעכיימש טיירב ַא טימ ,ליומ ןפַא רעגניפ ַא טגיײלעגפיורַא

 .ןייצ עסַײװ עטנוזעג ןטלעז עריא עַלַא םיא ןזיווַאב ןוא ,םינּפ ןטיירב

 ,רעטנוזעג זיא ,רעַירפ סָאװ :ךַײא וצ טדער עמ סָאװ ,עשז טקנעדעג ---

 ,..!ַײב-דונ ןוא ,ַאש --- ןיש חתּפ ןוא
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 קיצרעפ ןוא טכַא לטיּפַאק

 קרָאי-ינ ןיא עטנזח יד האל

 -אעט שידִיי ןופ "לעטיבויל, אֹזַא זַא ,ךעלריטַאנ יו רעמ ןיא סע
 -עג ןיא סָאװ ,עטשרע יד ןֹופ ןַײז לָאז ,זיא ךַאמלעטס רעד יװ ,רעט
 רעדנוו ַא ..טשערַאקוב ןופ ןרעטש, םעַײנ םעד ןרעה ןוא ןעז ןגיולפ
 ךיז טימ ןעגנערבּפָארַא ןלעטשנַײא ךיז לָאז רע ,סָאד טמוק יוװ ,רָאנ זיא
 ,ןסייוו רימ יו ,ייז טלַאה רע סָאװ ;(ןעזָאר ןטימ ןעשירג) "רעדניק, יד
 -יא ךָאנ טרפבו ,טלעוו רעד רַאפ ןזַײװ ייז ארומ טָאה ,עלעקשוּפ ַא ןיא
 ןַײז טיול ,יאדווַא ייז ןַאק טרָאד -- ,ןוַאט-ןוַאד ,קרָאי-וינ ןשידִיי םענ
 -ער עקיזָאד סָאד ןרעפטנערַאפ וצ ידכב .,,ניֹוא טוג ַא ןטַאש ,עירָאעט
 קירוצ לָאמַא רעדיוו ןרעקמוא עלַײװ ַא ףַא ןזומ ךיז רימ ןלעװ ,שינעט
 ריא טימ ןעמוקעגרַאפ זיא סָאװ ,ןעז ,ןַאמָאר םענופ ןדלעה רעזדנוא וצ
 ,טַײצ רעטצעל רעד ןיא

 טָאה עזָאר זַא ,רימ ןעקנעדעג טנַײרפ ןַײז וצ ווירב סכַאמלעטס ןופ
 סָאו ,עמַאמ ריא עקירעמַא ןייק ןבַײרשסיױוא ליוװ יז זַא ,טגָאזעג טַאהעג
 .ןזח םעד ילארשי ,ןַאמ ריא ךָאנ הנמלַא ןַא ןבילבעג גנַאל טשינ ןיא
 ננַאֿפ ביל טָאה סָאװ ,יד טשינ ןיא קַאוװיּפס עזַאר ,ןָאטעג ןוא טגָאזעג
 -אה ןייק קרָאי-וװינ ןופ ןשעּפעד ןעִילפ ןביוהעגנַא ןבָאה סע ןוא ,ןטכַארט
 רעד האל ןופ הבושת ןייק ןעמוקעג טשינ זיא'ס זיב ,גנַאל ױזַא יטשענעל
 רעסיוא ןעוועג ןיא עטנזח יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .טרָאפ יז זַא ,עטנזח
 טימ ןַא ,שרעדנַא טשינ ,טנכערעג טָאה יז ,ןשעּפעד עקיזָאד יד ןופ דיז
 הלילח ןיא יז רעדָא ,קילנמוא ןַא ןפָארטעג סעּפע טָאה רעטכַאט ריא
 ןטסָאק סָאװ ,ןשעּפעד טימ ןעמ טעינאברַאט ןעד סָאװ םערָאװ, ,ַײברַאפ
 עג הדומ ןיילַא םעדכָאנ ךיז טָאה עטנזח יד האל ?-טרַאװ ַא ?דנער ַא
 -ענ טשינ שוריפב יז טלָאװ ,סָאד טשינ ןעוו זַא ,רעטכַאט ריא רַאפ ןעוו
 טאה סָאװ ,סנטשרע ,םערָאװ, ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ ןעמוק ךיז טּפַאכ
 "?עבמַאב רעד טימ ןַײז טעוו סָאוװ ,תינשהו ?ןעזעג טשינ ַאד יז

 ?עבמָאב רעסָאוװ טימ ---

 ןיא ןעגנַאהעגנָא רימ טסָאה וד סָאו ,הריד סדיגנ םעד טימ --
 טלָאװ ,טַײצ-חישמ ןַײז שטאב לָאז'ס !לסיב ַא ןעזעג וטסָאה ,יטשענעלַאה
 -שענעלַאה ןיא ןדנוא ַאב וליפַא שטָאכ ,ןכש ַא ןנירק טנַאקעג רשפא ןעמ
 ןשיוצ רשפא ןדַײס ,ןצַאלַאּפ עכלעזַא ףֵא םינלעב ןייק ָאטשינ ןענַײז יט
 -עג ָאד טשינ ,עיבַארַאסעב רעד ןיא זדנוא ַאב טנַײה ייז ןענַײז ,ןטסירק
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 ַא ןעמוק ייז ףִא טנעמענ ןיוש טלָאװ סע זַא ,םיעשר עכלעזַא טכַאד

 ,חפנמ

 טזָאל ןוא טיש ןוא טיש ,עטנזח יד האק ךיז טרעפטנעראפ יױזַא

 "!לסיב ַא ןעזעג ֹוטסָאה, ןכעלנייוועג ריא טימ סיוא

 ןיוׁש טָאה קַאויּפס עזָאר רעזדנוא זַא ,סיווענ רַאפ ןנָאז ןָאק ןעמ
 יד סָאװ גָאט ןבלעז םעד םערָאװ ,קסע ןצנַאנ ןפַא ןגירק הטרח טפרַאדעג

 א סיורַא טשינ ריש ןיֹוש ןיא ןרָאפ וצ ןעמוק טפרַאדעג טָאה עמַאמ

 סְלַא .רעטָאפ סכַאמלעטס עשירג ןֹוא ךיא ןשיוװצ טקילפנָאק לקיטש

 טנכעה סָאװ) :ןָאטעג נערפ ַא ךַאמלעטס יז טָאה ,שטנעמ רעשיטקַארּפ

 -טנעעג ףיורעד עזַאר םיא טָאה "?ןעמַאמ ריא טימ ןָאט וצ ?שמל ,יז

 -יא ןופ קוק ןייא טימ טקנעשַאב רָאנ םיא טָאה יז ,ןיינ ,טשינרָאנ טרעפ

 סָאוװ ,קוק ַאזַא ןעוועג רעבָא זיא סָאד .ןגיוא עשירענַײניצ עצרַאװש ער

 טָאה ךַאמלעטס ריאמ .טלדיזעגנָא רעסעב ןיוש םיא יז טלָאװ יאוולה

 ,םי ַא ןופ ןגַײװשליטש ַא זיא סָאד .ליטש טגַײװש עזַאר זַא ,ביל טשינ

 ןוא ..,ערוב ַא רַאפ ןגַײװשליטש ַא זיא סָאד .ךיז טרעזייבעצ רע רעדייא

 ןסיוא טשינ טימרעד הלילח זיא רע זַא ,ןרעפטנערַאפ וצ ךיז טּפַאכ רע

 רקיע רעד ןוא ,עיצנַאטס ַא טימ ןַײז טעוו סָאװ ,רָאנ טניימ רע .,ךַאז ןייק

 ... "סע טסייה ןסע ,ןעלכַא עמַאמ עמערַא יד טעוו סָאװ, ---

 .ןענַאטשרַאפ םיא טָאה עזָאר

 ?ךָיי ַא טניימ סָאד ?א --

 לָאז עמ ,ןָא טגנילק ,ףיוא ךיז יז טּפַאכ ,טכַארטעג גנַאל טשינ ןוא

 ףיוא ןַּפַאכּפָארַא ךיז יז טעװ ,ליבַאמַאטױא םעד עגר יד ןטיירגוצ ריא

 רערשכ ַא טימ עיצנַאטס עשידִיי א ןלעטשאב -- ןואט-ןואד עלַײװ א

 .ןעמַאמ רעד רַאפ ךיק

 ..?ןרימ טלעפ סָאד ךָאנ !זדנוא טימ ןיא לאהשי רמוש רעד ---

 עמ סָאװ ,שטנעמ ַא יװ ,טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה ךַאמלעטפ ריאמ

 ןקידנענערב טימ ןסָאגעגּפָא רעדַא ,רעסַאװ קידוז טימ טכָאקענּפָא טָאה

 רע ןיב ,ףליהוצ ןוז םעד ןפורעג ןוא טעברַאעג גנַאל טָאה רע .קיסע'

 .םייה רעד ןיא ןציז רעסעב לָאז יז זַא ,ןעזָאר אב טלעוּפעג םיוק טָאה

 רע .ןוַאט-ןואד ןַײז חירטמ ןייֵלַא ןיוש ךיז טעוװ ,ךַאמלעטס ריאמ ,רע

 רעטוס ריא רַאפ עיצנַאטס עקידנעטשנַא ןַא ןענעד ןייֵלַא ןיוש טעוװ

 עקירעמַא ןיא טגָאז עמ יװ ,ןַײז לָאז'ס זַא ,ןעז ןייֵלַא ןיוש טעוװ ןוא

 ,טַײר-?לָא

 טימ טָאה ךַאמלעטס ריאמ ,השקשינ .טַײר-פלַא ןעוועג זיא'ס ןוא

 "וג ַא טָאה רע סָאװ ,קילג ַא ,ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ טאהעג עטנזח רעד

 .ריּפַאּפ ףַא שטָאכ ץרַאה סָאד ןסיגסיוא ןָאק רע ןעמעוו רַאפ ,טנַײרפ ןט

 "יוב עסיורג ַײרד ףַא ווירב ַא ןבירשעגקעווַא ךַאמלעטס ריאמ םיא טָאה
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 םימ ןוא טכידעג ,ןטַײז ריפ עלַא ןופ ,ןיא רעגייטש ןַײז יו ,ריּפַאּפ סנג
 ןוא םירוסי ,תורצ עלַא םיא רַאפ ןסָאנעגסיױא ,ךעלתויתוא עניילק שץנַאג
 .עטנזח רעטשענעלַאה רעד ןופ ןענַאטשעגסיױוא זיא רע סָאװ ,קיטייווצרַאה
 ץיצנאטס א ןעגניד ןיילא טזומעג ריא טָאה רע זַא ,רָאפ ךַײא טלעטש
 טימ יז ןכַאמ טנאקַאב ןוא ,טוחש א ,ןדָיי רעבַארַאסעב ַא ַאב אקווד ןוא
 "עקיטנעהדנַאקעס, רָאּפ ייווצ ריא ןפיֹוק ,תונכש "עקירָארטסקע;נ, עלַא
 יבייפ יד זַא ,טלָאװעג אקווד טָאה האל ןוא .ןשטנעב-טכיל ףַא סרעטכַײל
 טנַאז יױוזַא ,עטסַאבעלַאב ַא ןיא יז טניז לַײװ ,ענעשעמ ןַײז ןלָאז סרעט
 רָאנ טכיל טשטנעבעג יװ טָאה ,רעטכָאט רעד ַאב ךיז טרעווש ןוא האל
 ריא ךוז ןוא סענזיב עֶלַא קעװַא ףרַאװ ייג -- סרעטכַײל ענעשעמ הַא
 ךַאמלעטס ריאמ !סרעטכַײל ענעשעמ רַאּפ ייווצ ַײװדארב-טסיא ףא סיוא
 -שטנעב עריא טימ טגרָאזרַאפ יז טָאה רע זיב ,טציוושעג טוג ךעבענ טָאה
 ףֵא ליש ַא ןכֹוז ןייג ריא ןעמ ףרַאד ?קיטרַאפ ןיוש ריא טנעז ,טכיל
 טָאה יז זַא ,סיוא ךיז טזָאל ,ליש רעד טימ ןרָאװעג קיטרַאפ .ןענעווַאד וצ
 יטשענעלַאה ןיא שינעלַײא סיורנ ןיא טזָאלעגרעביא החנמ-ןברק ריא
 -וא ףיוק ןוא םורפס-רכומ ןשידִיי ַא ףיֹוא ךוז ייג --- רעדניבנַײא םַאב
 טָאה רע רעדייא ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ןסע ןטימ טנַײה ,חחנמ-ןברק ַא
 ,ןַארָאטסער ןטשרע םעניא םערָאװ !ןַארָאטסער ןתמא םעד ןגירקעג דיא
 -ענראֿפ גָאט ןרעדנַא ןפַא ריא ןעמ טָאה ,טריפעגנַײרַא יז טאה רע סָאװ
 ,טנַאזעג יז טָאה ,"שיפקערב, טסייה'ס סָאװ ,לבאמ ןימ ַא סעּפע טגייל
 ,םייו רעוו םערָאװ ,/שיפקערבפ ןייק טשינ רָאנ ,ןסע יז טעװ שיפ זא
 -ַאר ןייק טשינ זיא'ס זַא ,ריא טימ טנהעט ..?סעקַאר סָאד ןיא רעמָאט
 -קערב , טשינ טסייה רע ןוא ,שיילפ רָאג ןיא'ס ,שיפ ןייק טשינ ןוא סעק
 ;געמ סע - ,יז טגָאז ,"ןסַײבנַא; -- "טסעפקערב , טסייה סע ,"שיפ
 -םואימ ןייק ןסעגעג טשינ לאמנייק טָאה יז .ךיז ליוו סע יװ ,ןסייה ןיוש
 .ןסע טשינ ךיוא טנַײה טעוװ ןוא םייק

 רָאנ .ריטפמ טנערפעגנָא ריא טימ ךיז טָאה ךַאמלעטס דיאמ ,ללכה
 ,טשינ רע לי ,סנטשרע זַא ?דניק ַא בילוצ עטַאט ַא טשינ טוט סָאװ
 -סעה רעשידִיו רעד רעביא עמַאמ רעד טימ ןריפמורַא ךיז לָאז עזַאר זא
 ןיא ןַא ,רע טפָאה ,סנטייווצ ןוא !םיא טלעפ סָאד דָאנ -- םירט -רעט
 ןוא ,ךודיש רעד ,םשח-חצרי-םא ,ןקיּפכיױא ךיז טעװ תוכז סעטנזח רעד
 ...ןכיגניא רָאנ ךָאנ רשפא

 גונעג ןייֵלַא עטנזח רעד טימ טָאהעג טַײצ עטשרע יד טָאה רע ,תמא
 ,טלעוּפעג ריא ַאב טָאה רע זיב ,טולב טימ ןגיּפשעג רעש ,ןָאט וצ סָאװ
 יאב ךַאמלעטס ןזַא ,ןרָאי עטונ .ךודיש ןקיזָאד םוצ ןַײז םיכסמ לָאז יז
 ראֿפ דהע הינק ַא ןגַאלשסױא ,ןעשירנ ןַײז טימ ןפרַאונָא ךיז ףרַאד
 שָאװ רָאנ !ךודיש ןפַא ןעמיטשנַײא לָאז יז ,עטנזח רעטשענעלַאה א
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 ךיז טָאה ,ריא טייטשרַאפ ,עטנזח יד ?דניק ַא בילוצ עטַאט ַא טשינ טוט

 רענַײפ ַא עקַאט זיא רוחב רעד :לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא טלעטשענקעוװַא

 טגָאז רעו .ךיוא רע זיא ןענידרַאפ א ןוא.ןגָאז טשינ ןעק עמ ,רוחב

 ,רעמזעלק ַא ךעבענ זיא רע זַא ,סױרַא טמוק סָאװ רָאנ ?זיינ זַא ,ןעד
 -עג ןדִיי עלַא ףַא :ךַאמלעטס ךעבענ טנהעט .,"!?סיב ַא ןעזעג וטסָאה

 טגָאז ...בר ַא ןיא רע יו ,רעמזעלק ַא ױזַא זיא ןוז ןַײז --- ןרָאװעג טנָאז

 ,ןייטשרַאפ וצ ריא רע טיג ...?םירפס טבַײרש רע ?רע טוט ןעד סָאוו ָ;יז

 םיוק ,טסיטרַא לָאמ קיסַײרד :םיא יז טרעפטנע .טסיטרַא ןַא זיא ןַײז זַא

 ַא ןוא רוחב רענַײפ ַא עקַאט .רעמזעלק א רע ןיא ,לדיפ ןפַא רע טליּפש

 ,לוויז ןַײז ןקישוצ טָאג םיא זָאל ?ןיינ זַא ןעד טגָאז רעוו, ,רענידרַאפ

 רעד לָאז רעטכַאט ריא ןוא ,?סיב ַא ןעזעג וטסָאה ,טנידרַאפ רע יו

 םולשהדוילע ןַאמ ריא םערָאװ ,שרעדנַא סעּפע ןרעשַאב רעטשרעבייא

 -עג טשינ טָאה עטַאט ןַײז ןוא ,לדיפ ןפַא טליּפשענ טשינ ןיילַא טָאה

 ןפַא טליּפשענ טשינ טָאה עטַאט סנטַאט ןַײז ןוא ,?ךיפ ןפַא טליּפש

 !ךַײש טשינ רָאד זיא ,ענעדיי ַא ןופ ערעלָאכ ַא טסעומש עמ זַא --- "?דיפ

 זַא ,ריא ַאב טלעוּפעג ןיוש טָאה ךַאמלעטס זַא ,רעבָא רַאפרעד

 ןתמא ןַא עטנזח רעד ןיא ןענופעג רע טָאה ,ךודיש ןפַא ןײננַײא לָאז יז

 קיטרַאפ ןייֵלַא ריא טימ ןיא ןעמ זיב ,ןעוועג רעווש ךָאנ זןיא סע .רצוא

 יכָאנ טַײצ רעצרוק ַא ךָאנ יז טָאה רעבָא םיוק .ךַאז רעד טימ ןרָאװעג

 "עגנַא ןעלזייר רַאפ זיא רוחב רעד זַא ,ןעזענסיוא ןקוקכָאנ ןוא ןעקנעד

 עטוג ַא יװ ,רעטכַאט רעד ףַא טעדַאיסַאנ עטנזח יד ךיז טָאה ,ןטסָאמ

 וצ רעיש רעד זיא טענַאװ זיב -- לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא :עיצוקַאז

 לדיימ ַא זַא ,ןפָארטעג טשינ ךָאנ ךיז טָאה החּפשמ רעייז ןיא ?ןעילוה

 רעטציא לָאז ,םולשהדוילע ,רע ...ּפָאצ ןעיו-ג ןזיב ןציזרַאֿפ הלילח לָאז

 ,טגָאזעג רעכיז טלַאװ רע .רעננעל יוו רעטיירב ןרָאװעג רע טלָאװ ,ןבעל

 -וילע ,רע ,טפָארטשעג םיא טָאה טָאג זַא רָאנ ...םימשה ןמ זיא'ס זַא

 שטָאכ ,רָאי ערעגנעלי וצ ריא ,יז לָאז ,ןעוועג הכוז טשינ טָאה ,םולשה

 ועזעג וטסָאה ,ףוג ןקידניז ריא דיז ףַא ןנַארט סיפ יד ןמז-?כ ,ןַײז הכוז

 ...!לסיב ַא
 טא הי ראאמאאא יא יייאאאאאאיאאא טמא  טאאא  אאא

 טא א יא יא יא סא א

 ןבָאה רימ ,טנַײרפ רעביל ,ןַײז ךיראמ גנַאל ךיא לָאז סָאװ ,רוציקב,

 עלַא םיא ביול ןוא םיא קנַאד ךיא ןוא ,טָאג ןקרַאטש ַא ,טָאנ ןסיורג א

 וצ ףַא ענעדִיי עקיזָאד יד רעהַא טקישענוצ רימ טָאה רע סָאװ ,גָאט

 ווא ןקיּפ גנַאל ױזַא ריא טעוװ יז .ןַײרַא ּפָאק ןיא רעטכַאט רעד ןקיּפ

 ןכיג ןיא אמתסמ ךַײא לעװ ךיא ןוא ,ןקיּפסיױא ךיז טעװ סע זיב ,ןקיּפ

 וצ ןרָאפ וצ ןעמוק טלָאז ריא ,ןטעב רשפא ןוא ,בוטסלזמ א ןקישוצ

 "ןינ ןייק ,רעהַא ךָאנ רשפא רעדא ,ןָאדנַאל ןייק רעדָא ,הנותח ףַא זדנוא
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 ןדנוא טעװ ןוא רעדורב רעטוג ַא ןַײז יאדווא ךָאד טעוװ ריא ןוא ,קרָאי
 ינבר ,ןיוש סע ןעמ טבעלרעדי יו !ַײא --- רָאנ ,ןגָאזּפָא טשינ אמטתמ
 . ...1!םלוע לש

 -רַאפ טָאה ךַאמלעטס ריאמ עכלעוו טימ ,רעטרעוו 'ד ןענַײז סָאד
 וצ ווירב:הצילמפ עטסקידעצרַאה ןוא עטסערג ענַײז ןופ םענייא םקידנע
 ,טנַײרמ ןטוג ןתמא ןַײז

 קיצרעפ ןוא ןַײנ לטיּפַאק

 !בוט-לומ

 הרושב עטיג ַא זַא ,טלעוו רעד ןיא ךַאז עטווורּפעגסיױא ןַא זיא סע
 .טכירעגמוא דימת רָאנ ,ריא ףַא טדַאװ עמ ןעוו ,טשינ לָאמנייק טמוק

 יא ךיז ַאב ,שיטבַײרש םַאב ןסעזענ ךיז ןיא ךַאמלעטס ריאמ
 -ענ ךיז טָאה רע .תינולּפ ןַײז וצ ,םייהַא ווירב ַא ןבירשעג ןוא ,לעטָאה
 -ּפִא ,טַײװ ױזַא טקעטש סָאװ ,עקירעמַא דנַאל םעד ףַא ריא רַאפ טגָאלק
 -ַאט ןטימ אה-וה ןטימ למוט ןפַא ןוא ,טלעװו רעצנַאנ רעד ןופ ןסירעג
 -ע טָאה טּפיוהרעביא ןוא !דירַאי רעתמא ןַא -- זיא ָאד סָאװ ,םַארַאר
 ,גנַאל ױזַא קסע סָאד ייז ַאב ךיז טיצ עס סָאװ ,רעדניק יד ףַא טגָאלקעג ךיז

 ייװ ַאב ךאנ טלַאה סע ,הרקיה יתנוז ,ןבַײרש ריד ךיא לָאז סָאוװא
 ןַײז רַאפ ןעוועג הדותמ ךיז ךַאמלעטס ריאמ טָאה -- ,טנרַאפ ןופ ראג
 רַאפ ַא ,קנערק עגנַאל ַא ,קע ןַא ןֵא השעמ ַא יז ַאב ןיא סע -- ,בַײװ
 ....ריל ענעגיוצ

 -רעביא ןעמ טָאה ,ןלעטשקעװַא טלָאװעג ,םינּפא ,רע טָאה "ווָאבויל,
 ,ריט ןיא ּפַאלק ַא טימ ןטימ ןיא עמַאס ןגָאלשעג

 ןשידִיי ןטימ שילגנע ףֵא ךַאמלעטס ןפורעגסיוא טָאה -- !ןיא םָאק ---
 ןיא .ןיא םִאק, םענופ זַא ױזַא ,ּפָארט-?שרגדַאלזַא, ןַא טימ ןוא טנעצקַא
 -ייטש רעד יוװ ,"ןעמיוק, -- ,ןעמַאק" םענופ ןוא ,"ןעמָאק, ןעמוקענסיוא
 עקיטרָא יד ןשידיירַאפ וצ םוטעמוא רעדירב ערעזדנוא ןופ זיא רעג
 עדייב ,(עזָאר ןוא ַאשירג) רעדניק יד ןעמוקעגנַײרַא ןענַײז סע ןוא ,ךַארּפש
 ןוא רעמינּפ עקידנענַײש טימ עדייב ןוא רעדײלק-טרָאּפס ןיא ןָאטעגנַא
 :ןגיוא עקידנצנַאלג

 ...בוט-לזמ טמוק זדנוא ,ַאּפַאּפ ---
 ,טָאלב ןוא טרדיזילַארַאּפ יו ןבילבעג ךַאמלעטס זיא טונימ עטשרע יד

 -קילנ יזַא ןעשירג ןַײז ןעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ טָאה רע .םיוט רעד יו
 קידנענַײש אזא טָאהעג טשינ לאמנייק ךָאנ טָאה עזַאר ךיוא ןוא ,ךעל
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 ענייש יד יוװ ,טילבעג ןבָאה רעדניק עדייב ,ןגרָאמירפ םענעי ןיא יו ,םינּפ

 וצ דיז חוכב ןעװועג טשינ ןזיא רעטָאפ רעד .טַײצסננילירפ ןיא ןעמולב

 ןעזָאר הַא ןעשירג ןופ ןגיוא יד ןטיבעג רָאנ רע טָאה .טרָא םענופ ןריר

 טָאה סע ..."?ןעשעג סָאד ןיא עשז ןיוש, :ןעשירג ףַא ןעזַאר ןופ ןוא

 טרַאּפשעגנַא ךיז ,טצפיזענּפָא טָאה רע .סייווש ַא ןגָאלשַאב שזַא םיא

 | :טדערעגסיורַא םיוק ןוא לוטש ןפַא

 סָאװ ,עשז טרעה ?בוט-לזמ ,ריא טנָאז ,ךַײא טמוק סע ?ױזַא ---

 ?םלוג רענעמיי ַא יו ,ןציז ןבילבעג ךיא ןיב עשז סָאװ ?ריא טנַײװש עשז

 .בוט-לזמ ןבענּפָא ךַײא ךיא לע ,רעהַא עשז טמוק

 -עדניק יד םורַא טמענ ,ףיוא ךיז רע טּפַאכ רעטרעוו יד טימ ןוא

 ראג טקרעמַאב ןוא ,ייז טימ ךיז טשוק ייז טימ ךיז טזדלַאה ,זַײװקיצנייא

 .ןגיוא יד ןיא ןרערט םיא ןעייטש סע ןַא ,טשינ

 ,טגערעגפיוא קיצניוװ טשינ ןעוועג ךדיוא ןייֵלַא זיא רעכלעוו ,ןוז רעד

 :ןרערט סנטַאט םעד טקרעמַאב טָאה

 ?ַאּפַאּפ ,ןייוועג רעד זיא עשז סָאװ ---

 -- .ןגיוא עסַאנ יד קידנשיוו ,רעטָאפ רעד טגָאז -- ?ןעד ןייוו ךיא ---

 ?עלערַאנ ,ןייוו ךיא זַא ,טנַאזעג ריד טָאה רעוו

 ךיז טפור -- ?טנייוו ריא זַא ,ןעד טגָאז רעװ .םולשו-סח ,ןיינ ---

 ַאב ךיז ןסיג סע רָאנ ,טשינ טנייוו ריא --- .רעטכעלעג ַא טימ עזַאר ּפָא

 .יייעט עקידנענייוו יד ןָא ןעמוק סע זַא ,ןעמַאמ ןַײמ ַאב יװ ,ןרערט ךַײא

 -עג טעװ יז זַא ,ןגָאז עמַאמ ןַײמ ןיוש טעװ סָאװ טנַײה ,ױזַא דלַאביװ

 .ןעמַאמ רעד וצ ןרָאפ רימ !ַאשירג ...?הלורג רעד ןופ ןרעוו ריזוו

 ןעגנַאגעצ טשינ ריש ךַאמלעטס ריאמ ַאב טרעוו ץרַאה סרעטָאֿפ םעד

 : ,גונעת רַאפ

 ךַאמלעטס ריאמ רעביא טרזח --- !ןעמַאמ רעד וצ ,ןעמַאמ רעד וצ ---

 יד ןיא ןּפַאט ךיז ,רדח ןרעביא ןפיולמורַא טמענ ןוא ,רעטרעוו סעזָאר

 םִאה טעּפמיא סיורג רַאפ ,סָאװ ןיילַא טשינ סייוו רע ,ןכוז ןוא סענעשעק

 ןגעוו ,בַײװ ןַײז וצ ,ןָאדנַאל ןייק ןעלבייק ףרַאד רע זַא ,ןסעגרַאפ רָאג רע

 .םענייאניא טצעזענפיוא דיז טָאה רע ןוא .הרושב רעכעלקילג רעקיזָאד רעד

 ַײרד עלַא קעװַא זוא ןעמ ןוא ,?יבָאמָאטױא רעייז ןיא רעדניק יד טימ

 ריא ןבעגּפָא -- עטנוח רעד האל וצ ,ןוַאטדזוַאד ,קרָאידוינ ןשידִיי ןיא

 ,בוט-לזמ

 ןסעזעג ,ירפרעדניא עלַא יװ ,ןגרָאמירפ םענעי זיא עטנזח יד האל

 הינסכַא ריא וצ תעב ,ןענעװַאד ןטימ ןיא ןטלַאחעג ,החנמ-ןברק ןרעביא

 רעקיטרַאסיורג ַא ןוזגרי ַא טימ ןגיולפעגוצ זיא קרַאי-וינ ןשידִיי םעד ןיא

 -רעקעגרעביא עסַײװ ןיא ןָאטעגנָא ,ןשטנעמ ןצרַאװש ַא טימ רַאקרָאטַאמ

 | ,לוויטש עט
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 רענענ ַא ןוא ליבָאמַאטייא ןַא ןיא קרָאי-וינ ןיא זַא ,תמא זיא סָאד

 עשידִיי רַאפ רַאָנ ,םישודיח ןפורסיורַא לָאז סָאװ סעַײנ ַאזַא טשינ סעּפע

 לפקיטש ַא סָאד ןיא ,סָאנ רעשידִיי רעד ןיא ,סעקינהרבח עסַײוו ,רעדניק
 טעלג ַא סָאװ ,ןדייר וצ סָאװ ןופ ,ןטכַארטַאב וצ סָאװ ,ָאד זיא'ס .טפעשענ

 לויטש עטרעקענרעביא עסַײװ יד טימ ןשטנעמ ןצרַאװש םעד ןוא ,ןָאט וצ

 סָאװ ,קילג א ,ןטָאבעג ןיילַא טָאנ ךָאד טָאה סָאד -- גנוצ ַא ןלעטשסיױורַא
 ןָאק סָאװ ,קעשַאד ןפַא ןלירב עקידארומ טימ רעפַאש ַא ןַארַאפ זיא'ס
 טּפַאכעגפױרַא סיוועג ךיז חרבח ןטלַאװ טשינַא ;ןקַאנ ןוא זלדַאה ןבעג

 היח עקידעבעל ַא יוװ ,סיוא טעז סָאװ ,ןגָאװ ןקידארומ ןקידהנושמ ןפַא
 רעד רעביא ךרוד רָאפ א ןבענעג ךיז סיוועג ןטלָאװ ןוא ,רעדער ףַא

 ןיא חור א ,טירטס-רעטסעה רעד ןֹופ ןדִיי יד ,ןעז ייז ןזָאל -- טָאטש
 !ןַײרַא רעטומ ןוא רעטָאמ רעייז

 -לעטס ןעננורּפשענסיױרַא ליבָאמַאטיוא ןופ יא ןטשרע םעלַא םוצ

 יד עטנזח רעד ןנַאזנָא :הווצמ יד טלָאװעג טָאה רע .רעטָאפ רעד ךַאמ/
 -עננַײרא ןיא רע .בוט-לזמ ןטשרע םעד ריא ןבעגנּפָא ןוא הרושב עטונ

 :רעכיוו יא יוװ ,ריא וצ ןלַאפ

 !םינתוחמ ןענַײז רימ ,טסייוו ריא !בוט-לזמ ,ךַײא ןגרָאמ טוג ---

 טעוו ,חרושב ַאזַא טרעהרעד ,עטנזח יד זַא ,טנכערעג טָאה ךַאמלעטס

 .ךיז רעסיוא ןרעוו טעוװ ןוא טַײז ַא ףֵא רודיס םעד ןגײלקעװַא רעכיז יז
 א ףַא ןבעגענ זַײװ א םיא טָאה יז ,טַאהעג תועט ַא רע טָאה ףוס םוצ
 ןטימ טלעטשעגקעװַא דיז יז טָאה ןיילַא ןוא ,עלַײװ ַא ןציז לָאז רע ,לוטש
 טצעזענקעװַא דיז טָאה ךַאמלעטס .הרשע-הנומש -- טנַאװ רעד וצ םינּפ
 :טיירב ןטימ ןעמוקעגנַײרַא ןענַײז ייז זַא ,רעדניק יד ךיוא ןוא טַײז ַא ַאב
 ןבָאה ,טנַאװ רעד וצ םינּפ ןטימ ןייטש עטנזח יד ןעזרעד ,ןגרַאמ-טוג
 ןייטשסיוא טעוװ יז זיב ,ןטרַאװּפָא ןוא ןצעזקעוַא טזומעג ךיוא דךיז ייז
 םעד טרעהעגסיוא טלָאמעד טשרע ןוא .ןונחת |גָאזּפָא ןוא הרשע-הנומשי
 -עננא ךיז ןוא החנמ-ןברק םעניא ?טעלב ַא ןגיוברַאפ יז טָאה ,בוט-לזמ
 ;ןנָאז וצ ױזַא רעדניק יד ןצ ןפור

 ,ןבעג טָאג זָאל ,ןבעל ריא טלָאז ?ןמ טימ ןוא ךַײא בוט-לזמ ---
 סאו םערָאו .רעקידלזמ א העש רעטונ ַא ןיא ןיוש ןַײז עקַאט טלָאז'ס

 רעד זַא ??סיב א ןעזעג וטסָאה ,ןשטנעמ םענופ תילכת רעד זיא ןעד
 רֵאנ ןיא טכעלש .תחנ ייז ןופ ןבָאה ןעמ ףרַאד ,רעדניק טיג רעטשרעטייא
 ...ַאד-ָא-טָא ןַײז טציא לָאז ,םולשח-וילע ,רע .דרע רעד ןיא םניִל סָאװ ,םעד

 .ךעטרַאפ ןיא םינּפ סָאד ןטלַאהאב טָאה עטנזח יד האל
 -וא ךַאמלעטס ריא טָאה -- !עטתנתוחמ ,ורוצ טזָאל עטיוט יד ---

 ןדייר רעסעב רימאל --- ,ןרעטנומפיוא יז טלָאװעג ,דייר יד ןגָאלשעגרעב
 ..םרעכעליירפ סעּפע ןֹופ דניצַא
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 טימ םינּפ טלטיוררַאפ ריא םיא ףַא ןביוהעגפיוא טָאה עטנזח יד

 :ןניוא עטנייוורַאפ יד

 "עמוא זיא'ס ןעמעוו ןוא ,ךעליירפ זיא'ס ןעמעוו ?סרעכעליירפ ---

 טנייו סע ןעמעוו ןוא ,ךיז טכַאל סע ןעמעוו !לסיב ַא ןעזענ וטסָאה ,קיט

 ַא ןּפַאכ ךיז טסולג סע ןעמעוװ ןוא ,ץרַאה סָאד טמעלק סע ןעמעוו .ךיז

 ..ףקֹות הנתנו םעניא ןנַאז רימ יוװ ,לצנעט

 ןוא ןושל-הנעמ ַא ןגײלקעװַא ןבילקעג טשרע ךיז טָאה עטנזח יד

 רעבָא ךיז טָאה ,ןַײז ֹוצ רעהעג סע יוװ ,טַאוװיװ ַא ןתוחמ ריא ןליּפשּפָא

 ענדַאמ ןגראמירפ םענעי ןעוועג ןיא סָאװ ,רעטעכַאט יד טשימעגנַײרַא

 .ךעליירפ

 ,טציא .הנשה-שאר ּףַא רעביא זָאל ףקות-הנתנו םעד !עמַאמ ---

 ןיילַא וד ןוא ,ןרָאװעג הלכ ַא זיא רעטכַאט ןַײד ,ןעוועג הכוז טסָאה וד זַא

 ןפרַאד ,טריפעגפיורַא טשינ ביוא ,טדערענוצ ףיורעד ךימ ךָאד טסַאה

 ןקיזַאד םעד ןטסעבמַא ןעגננערברַאפ ןלָאז רימ ױזַא יװ ,ןרעלקוצ רימ

 ,טנווַא ןקיזָאד םעד טימ גָאט

 עטנזח יד ךיז טָאה -- ?ןרעלק וצ ךַײש ַאד זיא סָאװ !וינעדניק ---

 ןבַײרש ,ןשטנעמ ןפורפיונוצ ףרַאדַאב עמ --- ,גנוניימ ריא טגָאזעגסיױרַא

 וטסָאה ,טלעװ רעד ףַא ןדִיי סעּפע ךָאד זיא ןעמ ,רעלעט ןכערב ,םיאנת

 | !לסיב ַא ןעזעג

 ריא ןופ ןרעהוצסיוא עטנזח רעד ןעוועג ךעבענ זיא רעטיב יוװ רָאנ

 -ַײרש טשינ םיאנת ןייק ,ןפור טשינ עמ ףרַאד ןשטנעמ ןייק זַא ,רעטכַאט

 -כַאמעגּפָא ןַא ייז ַאב ןיוש ןיא סע --- ןכערב טשינ רעלעט ןייק ןוא ןב

 ,ץלַא ןיא סָאד ןוא ,הלכ-ןתח סלַא טרעלקרעד ריז ןבָאה ייז ,ךַאז עט

 סָאד טכַארטַאב רעטומ עמורפ יד טָאה ןגיוא עטרעדנווורַאפ טימ

 -ניא טשינ ןעװעג ןיא ןוא רַאּפ עכעלקילג עקיטרַאסיורג ענייש עקיזָאד

 "יע ןייק גנידצלַא ,ןַײפ גנידצלַא ,טוג גנידצלַא עקַאט ,טקידירפַאב ןצנַאג

 -גַאד ,טמירַאב ןוא ךַײר ןוא ןייש ןוא גנוי עדייב ןענַײז ייז .טשינ ערה

 סָאװ רָאנ .טשינ תונעט ןייק םיא וצ טָאה יז .טָאג ןקידעבעל םעד ןעק

 -שידִיי רעמ לסיב ַא ייז ַאב ןיינוצ לָאז'ס זַא ,לשמל ,טרַאעג טָאג טלָאװ

 ַא רענעש ןעװװעג טשינ ןעד טלָאװ ?רעגייטש ןשיריי ןטלַא ןפיוא ,ךעֿכ

 ןלָאז ,ןעלטיה טימ ןֹוא דרעב טימ ,עשימייח ,ןדִיי עתמא עקַאט ןדִיי ןינמ

 ַא ןוא ןזח ַא ןוא בר ַא ךיוא ןַײז לָאז סע ?בוטש ןיא ןעײרדמורַא דיז

 ןוא .םיאנת יד ןענעייל לָאז ןזח רעד .ןַײז ןינק לבקמ לָאז בר רעד .שמש

 ,רעלעט ןטשרע םעד ןַײרַא דרע רעד ןיא רעדַײלש ַא ןבעג לָאז שמש רעד

 טייקנייש יד זיא סָאװ "!בוט-לזמ, :ןפורסיוא לָאז םלוע רעצנַאג רעה ןוא

 רעד ?טנַאה רעד ףֵא ןרעדנַא םַאב סנייא ןעגנעה הלכ-ןתח סָאװ ,םעד ןיא

 !עקירעמַא סָאד טָא הנידמ עטסיוו ַא ,ּפָאק ןפַא ?טיה א ןָא טייג ןתח
= 
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 םרעטיברַאֿפ ריא סיוא טזָאל ןוא עטנזח עמורפ יד ךיז טכַארט ױזַא

 ךיז טפור יז .לטיה ַא ןָא טייג רע יאמל ,ּפָאק סנתוחמ ריא ףיוא ץ'רַאה

 :םיא וצ ןָא

 ,טשינרַאג ןיא ,קידרקפה ױזַא ךיז ןריפ ייז זַא ,גרַאוװנוי אלימ --- |

 םימ דִיי ַא ,ריא רעבָא ,ןטסיטרַא ,ןָא סע ריא טפור יז ,טלעוו עקיטנַײה

 ...!?סיב ַא ןעזעג וטסָאה ,דרָאב ַא

 דרַאב סכַאמלעטס :טקוקעגרעביא עֶלַא ךיז ןבָאה רעטרעוו יד ַאב

 'וזַא ,טינשּפא ןסואימ ַא רעברַאב םענופ טּפַאכעג טַײצ עטצעל יד טָאה

 ,טבַאלעצ ריז ןבָאה עלַא ןוא ,דרָאב ַא ןופ ןמיס ַא ןכילבעג רָאנ זיא'ס זַא

 ןוא ןגױא עמורפ עהיא ןביוהעגפיוא ךיוא טָאה יז .עטנזח יד רעסיוא

 -עג טשינ רעמ יז טָאה ,דרָאב ?קיטש ןבילבעגרעביא סנתוחמ ריא ןעזרעד

 לטעלב א טשימעגרעביא ,ןבעגעג ץפיז ַא רָאנ טָאה יז .טשינרָאג טנָאז

 :ןוגינ ַא טימ ןוא ךדינ ןוא טייהרעליטש ןגָאז ןעמונעג ןוא החנמ-ןברק ןופ

 םירמואה לארשי דכאש לאו לא-שי רמש לארשי רמוש --

 | ...לארשי עמש

 קיצפופ לטיּפַאק

 גָאט רעכעלקילג ַא

 "רַאֿפ םיוק סאו ,טסענ עכלעזַא ןענַײז סָאד -- ל?זמילש ןוא החלצה

 יַײז םעד ןסעגרַאפ ןוא טסעפ ךיז ייז ןצעזַאב ,ןצעמע וצ ךיז ייז ןבַײלק

 !טשינ סעװאטַאק ןייק זיא ,ןייג ןַא טבייה סע זַא ,ןשטנעמ ַא .,טנוזעג

 "צה יד סָאװ ,עכעלקילנ יד ןֹופ רענייא ןעוועג זיא ךַאמלעטס ריאמ

 ,טלעג ַײס .רעהפיוא ןַא ןָא טליּפשעג ןוא ןבילקרַאפ םיא וצ ךיז טָאה החל

 ןכארקעג ןוא ןסירעג ךיז ,למיה םענופ ןסָאנעג יו ךיז ןבָאה דובכ ַײס

 "רעד ;ךַאז ןייא רָאנ טציא טלעפעג טָאה םיא ,ןַײרַא בוטש ןיא םיא וצ

 .טבעלרעח םיא טָאה רע ןוא --- ןוז ןַײז ןיא תחנ ַא ןבעפ

 ַא טלעװ רעד ףַא לֵאמַא ןיא סע ןעװ ןענופעג דיז טָאה סע ביוא

 -עדנַא ןייק טשינ סיוועג גָאט םענעי ןעוועג סָאד זיא ,רעטָאפ רעכעפקילג

 רע .ךַאמלעטס ריאמ ,סרעטאפ עֵּלַא ןופ רעטסכעלקילג רעד רָאנ ,רער

 יד ןיא ןגָארטעג םיא טָאה סע .ךיז רעטנוא ךדרע יד טליפעג טשינ טאה

 טימ קעװַא זיא ןוא רעדניק יד ןעמונעג רע טָאה תחנ ןסיורג רַאפ ,ןטפול

 דויד עטסנַײּפ יד ןזַײװַאב ןסייהעג דיז ,ירעטושזיב רעטסערג רעד ןיא ייז

 םָאד ןוא עטסעב סָאד ןבַײלקסיױוא ַאלז יז ,ןעזַאר ןטעבעג ןוא טטנאמ

 דַאר ןוא ,"טלעג ןייק ןעװעלַאשז טשינ, --- גנונעכער ןַײז ףֵא עטסרעַײט
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 -עג סע יװ ?טעצ םוצ טלעטשעג םיא טָאה יז ,ןָאטעג בילוצ םיא טָאה עז
 ."טלעג ןייק טעװעלַאשזעג טשינ, ,ןַײז וצ רעה

 סָאד זַא ,ןַײז הדומ טזומענ גָאט םענעי ךיז טָאה ךַאמלעטס ריאמ
 טימ טלעג טרישזנארט רע סָאװ ,ןבעל ןַײז ףַא לָאמ עטשרע סָאד םיא זיא
 טשינראג ךיז טכַאד זיא'ס .ץרַאה גנירג ַאזַא טימ ןוא טנַאה רעטיירב ַאזַא
 וצ םא ַאב גָאט םענעי ןַײז לָאז סָאװ ,טלעוו רעד ףַא ךַאז אזא ןעוועג
 -עג ריא רע טָאה --- "!תוכלמה יצח דע !עקנעשוד, .ןעזָאר בילוצ רעַײט
 סָאד, :שידיי ףַא טשטַײטרַאפ ןוא דיירפ סיורג רַאפ שדוק-ןושל ףַא טגָאז
 : ....!למיה ןופ ?רעלעט

 -לעטס רעטָאמ רעד ,ןייב ךלמה בל בוטכ ןעוועג זיא'ס זַא ,ןסע ןכַאנ
 ,טעיליּפשעצ בלַאה ,?עטָאפ ןכייו ַא ןיא ןוז ןַײז ַאב ןסעזעג זיא ךַאמ
 -ענמורַא ןיא ןוז רעד דאמלעטס ןוא ,?וומ ןיא רַאגיסדַאנַאװַאה ַא טימ
 ןטלַא ןַײז ףֵא טריזַאטנַאפעג ןוא רעמיצ ןרעביא קירוצ ןוא ןיה ןעגנַאג
 ןוא ןעזָאר ֹוצ טצעזעגוצ ךַאמלעטס ראמ ךיז טָאה ,לדיפ-סוירַאוװידַארטס
 ןיא דוס רעד .דוסב רעטרעוו עסיז ןעשטּפעש טייהרעליטש ריא ןעמונעג
 ..?ןדנ טָאה אשירג ןַײז ?לפיוו ,שטָאכ יז טסייוו יצ :ןעוועג

 -ּפָארַא טשינ ווא טנַאה ריא הַא טרַאּפשעגנָא ןסעזעג ןיא סָאװ ,עזָאר
 טשינ דוס םעד טָאה ,לדיפ ןַײז ןופ ןוא ןעשירג ןופ גיוא ןייק טזַאלעג
 -נאנניא טציא ןעוועג זיא המשנ ריא .,ןרעה טלָאװעג טשינ ןוא טרעהעג
 עשילמיה יד ןגָאדטוַאפ יז ןבָאה סע ןיהּוװ טלעוו רענעי ןיא ,טרָאד ןצ
 יזַא טָאה ךַאמלעטס ַאשירג רעכאמפושיכ רעפיורג רעד סָאוו ,סעידָאלעמ
 -ידַארטס רערעַײט רעטלַא ןַײז ןופ ןעמוקַאבסױרַא טָאלג ױזַא ןוא גנירג
 ,פדיפ-סוירַאװ

 ,טלעװו רעסיורג רעד ןיא לָאז רענעטכיױלַאב קיטרַאסיורג ןייק טשינ
 ,ןטַארקַאטסירַא רעטיול ןופ םוקילבוּפ ןבילקעגוצ קידנצנעלג ןייק טשינ
 ןבָאה ןצַאלַאּפ עכעלגינעק ןייק טשינ ,םעמַאד ןוא ןרענַאילימ ,ןטַאנגַאמ
 זַײז ףַא םיא ןנַארטענקעװַא ןוא ָארטסעַאמ ןקיזַאד םעד טּפַאכעגפיוא
 רעכעלטעג ןופ ,ןעגנַאזעג עשילמיה ןֹופ טלעוו ַא ןיא ?דיפ-סויראוװידַארטס
 עטוג סָאד ,טרָאװ ןייא ?כה-דס .ןיינ ,סעידָאלעמ-ןדעדזג ןופ ןוא קיזומ
 -אד סָאד -- טגָאזעג טנַײה טשרע םיא טָאה עזָאר סָאװ ,"ָאי , טרָאװ עסיז

 -םושיכ ןסיורג רָאנ ,ןגנוי ןקיזַאד םעד ןניווװַאב טָאה טרָאוװ ענייא עקיז
 ,לדיפ ןַײז ףֵא רעדנווו ןזַײװַאב לָאז רע ,רעכַאמ

 א ףַא טדערעג ,טדערעג רָאנ ,טליפשענ טשינ טָאה ?דיפ ןַײז ןוא
 ױזַא ןָאק טסיטרַא רעסיורג ַא רָאנ סָאװ ,דַארּפש אזא ,ךַארּפש רעכעלטעג

 "ענג ךיז טָאה סע ,ןייטשרַאפ יז ןָאק טסיטרַא רעסיורג ַא רָאנ ןוא ןדייר

 "מיה ןופ טלעוו רעקיזָאד רעד ןיא ןגָארטעג ךיז ןבָאה םיכאלמ זַא ,טכַאד

 -ַאה ייז .תולוק עשידרע טשינ ןופ םי ןקיזָאד םעד ןיא ,ןעגנַאזעג עשיל
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 "וט ףא ןעגנוזעג ןוא טסירנַאב ןבָאה ייז ,ּפֶא ןוא ףיוא ןנַארטעג ךיז ןנ
 ,םעד וצ חכש א ןבענעג ןוא טכיולעג ןבָאה ייז ,תולוק רעטנויוט-רעטנז

 "וס ןופ ,גנַאזעג ןופ טלעוװ ענייש עסיודנ עקיזאד יד ןפַאשַאב טָאה סָאװ

 טָאה ךדַאמלעטס ַאשירג .ןיינ ,עביל ןופ ןוא ףושיכ ןופ ,טייהנייש ןופ ,קיז
 םענעי ןיא ,ןגרָאמירפ םענעי ןיא יוװ ,טליּפשעג טשינ יױזַא גנַאֿל ןיוש

 ,החמש ַא ,ןצרַאה ןַײז ןיא בוט-םוי ַא ןרָאװעג טרעַײפעג זיא ןנרַאמ-ירפ

 ,טילבענפיוא ןטרָאד ןבָאה רענטרעג טרעדנוה ,המשנ ןַײז ןיא דיידפ ַא

 טרעהעגפיוא טשינ טָאה רע ןוא ,ןעננוזעג טרָאד ןבָאה ?נייפ רעטנזיוט

 רע .רעקרַאטש ןוא רעסיז לָאמעלַא ,ךַארּפש רעכעלטעג ןַײז ףֵא ןדייר וצ

 -עמ ענייש ל?דיפ ןַײז ףֵא ןעזָאר ןלייצרעד וצ טרעהענפיוא טשינ טָאה
 -ךֶלֶאנ טימ עסיז ריא רַאפ ןעמיורט וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רע .תויש

 "טעג עקיזָאד יד ןענַאטשרַאפ טָאה סָאװ ,עזָאר ןֹואֿפ ,תומולח עטבעוועג

 ענייש עקיזַאד יד וצ טרעהעגוצ דיז טָאה ,ןעמעלַא ןופ רעמ ךַארּפש עכעל

 ךיז טָאה סע .תומולח עטבעוװענ-רלַאנ טימ עסיז עקיזָאד יד וצ ,תוישעמ
 טילפ טָא טא ,תויח סָאד סיוא ריא טייג טָא-טָא זַא ,ןזיווענסיוא םיא

 ןעגנַאזעג ןופ טלעװ רעד טָא טימ ךיז טפעהַאב ןוא חמשנ ריא סיױרַא
 "טשינ ןוא קיזומ רעשילמיהח ןופ םי םעד טא ןיא ןעקנורטרעד טרעוו ןוא

 ,טעידָאלעמ עשידרע

 -לעטס רעטָאפ םעד ןיא ןסענרַאפ ,עזָאר ןוא ,טקידנעעג טָאה אשירג

 יד וצ ןלַאפעג ךיוא םיא טלָאװ יז ..ןדלַאה ןפָא ןלַאפעג םיא זיא ,ךַאמ

 טָאה יז ,ןליּפש ןקיטנַײה ןַײז ןופ ןעוועג יז זיא טרירעג טַײוװ יױזַא .םיפ

 סָאד ןסירעגפיוא ,ןַאיּפעטרַאפ םוצ ןפאלענוצ ,טּפַאכרַאֿפ דלַאב רעבָא ךיז

 ןענניז ךיז טלעטשעגקעװַא ןוא ןדרָאקַא עקיטכעמ רַאּפ ַא ןעמונעג ,?לקעד

 ,ןַײרַאטלעװ רעד ןיא ױזַא טַאלג רָאנ ,ןטָאנ ןָא ,ןַאלּט ןטמיטשַאב ַא ןָא --
 דיז ןבָאה סע .תולוק ןסָאנעג ךיז ןבָאה סע רָאנ ,ןעננוזעג טשינ טָאה יז

 -ַָאלעמ ןוא ןעגנַאזעג ןנַארטעג ךיז ןבָאה סע .ןלערט ןוא ןדַאלור ןטָאשעג
 ןייק סאו ,טרעהענ טשינ ךָאנ סָאד טָאה רעיוא ןייק סָאוװ ,עכלעזַא סעיד

 .וצרעד ןעוועג הכוז טשינ ךָאנ טָאה לַאזטרעצנָאק
 טסיג ןוא ,דלאוו ןיא ןיילַא רענייא ,ךיז רַאפ יײװַאלַאס ַא טגניז ױוַא

 ןופ שינעקנעב עפיט יד ,ןליפענ ענעגרָאברַאֿפ ענַײז זדלַאה ןפַא סיוא ךיז

 ,טרעצנַאק רענעטלעזװ א ,רענדָאמ א ןעוועג ןיא סָאד ..,.חמשנ רעטנלע ןַײז

 ,טמַארּפסקע-טרעצנָאק ַא
 "נעי רענַאקירעמַא יד טלָאצַאב ןטלָאװ ןרַאלַָאד רעטנזיוט ?פיוו ---

 רעכעלקילנ רעד טכַארטעג ךיז טָאה יֹוזַא -- ?טרעצנַאק םעד טָא רַאפ םיק
 םענעטלעז ןקיזָאד םענופ רערעהוצ רעקיצנייא רעד ,ךַאמלעטס רעטָאֿפ

 ןוא נונעת ראפ ןעגנַאנעצ טשינ ריש ןיא ןוא ,,טמַארּפכקע-טרעצנַאק
 .תחנ רַאפ

 טָאה -- ?ןלייצרעד ךַײש לע ךיא סָאװ ,רעדניק ,ריא טסייוו ---
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 -- ,טרעצנַאק ןקיזָאד םעד ךָאנ רעטַאפ רעכעלקילנ רעד ןפורעננָא ריז

 ?טונימ רעד ןיא טכַארטענוצ בָאה ךיא סָאװ ,ריא טסייוו

 -ייב םיא ןבָאה -- ?טונימ רעד ןיא טכַארטענוצ ריא טָאה סָאװ ---

 ינּפ עקידנענַײש עננוי ערעייז םיא וצ טיירדענסיוא ,ןבענעגנ גערפ ַא עד

 ןוא עטבילרַאפ טונימ רעד ןיא ערעייז םיא ףַא טלעטשעגקעװַא ןוא רעמ

 .ןגיוא עקידנענַײש קילג טימ

 ַאב טנַאה רעד טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה דעטָאפ רעכעלקילג רעד
 טימ ןעגנוזענסיוא טָאה ןוא ,דרָאב ַא ןעוועג לָאמַא זיא'ס ּווװ ,טרָא םעד

 ;ןוניננארמג ַא

 ַאי ןבָאה רימ זַא ,סיורג יױזַא ָאי ןיא ןגָארט ןופ רעצ רעד זַא --

 ןטוג ַאזַא טקנעשעג ַאי זדנוא טָאה טאג רעטונג רעד ןוא, טָאנ ןטונ ַאזַא
 טלָאװ ,טנוװַא רעַײרפ ַא אלימב טנַײה זדנוא ַאב זיא טנווַא רעד ןוא ,גָאט

 ?רעטַאעט שידִיי ַא ןיא ןרָאפכרוד דיז ןלָאז רימ זַא ,הרבס ַא ןעוועג רשפא

 טנַײה זַא ,ןלעוּפ ןיא סע יוװ לניופ רענַאקירעמַא ןַײמ ַאב ןיוש לעוו ךיא

 ריא טעוװ סָאװ .ןייֵלַא ןצנַאגניא ,ַײרפ ןוא קנַארפ ןצנַאגניא ןַײז רימ ןלָאז

 ?ךעלעבַײט עביל ענַײמ ,ףיורעד ןגָאז

 טימ ןפורענסיוא ןוא טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה ךעלעבַײט עביל יד
 | ;דיירפ רענעפָא

 !טַײר-ללָא ,רעטַאעט שידִיי ַא ןיא --- טַײרדללָא ---

 'סער ןשידִיי ַא ןיא ,ךעלקירַאנַאק עביל ענַײמ ,רעטַאעט ןופ ןוא ---

 ?רעלזדלעה עשידִיי טימ ,סנטָארבעג עשידִיי טימ שיפ עשידִיי וצ ןַארָאט
 -קירַאנַאק עביל יד טּפַאכעגרעטנוא ןבָאה --- !ַאװַארב ,ָאװַארב ---

 רעסָאװ ןיא :הרדס ַא קעװַא ךָאנרעד זיא סע ןוא ,רעטכעלעג ַא טימ ךעל

 -ַאעט עשידִיי עכעלטע ןַארַאפ זיא קדָאידינ ןיא ?ןרָאפ ןעמ לָאז רעטַאעט
 | ?טנַײה ןעמ טליּפש סָאװ .סרעט

 ,ןגָאז דלַאב ךדַײש ךיא לעװ.טָא ?טנַײה ןעמ טליּפש סָאװ ---

 "לעטיבויל, ַא סעּפע ,ןגָאז וצ ךַײש ,ךַאמלעטס ךָאד זיא ףיורעד
 זיא רדח ןַײז .ןעננוטַײצ עשידִיי עֶלַא גָאט עלַא טפיוק רע ,ןָאנרַאשז ןופ

 טשינרָאנ סייו רע .ךדעלכיב ןוא ןלַאנרושז ןעננוטַײצ עשידִיי טימ לופ

 ןַא זיא ןפרַאװסיורַא ?ריּפַאּפ ליפיוזַא טימ ןָאטניהַא ךיז רע טעוװ ןיחנוו

 ןעמ ףרַאד ךיז טימ ןריפ .קילייה םיא ַאב ןיא טרָאװ שידִיי ַא :חריבע

 !שזַאנַאב טימ סנטסַאק ערעדנוזַאב ףַא ןנעמרַאפ סדליברעדנַאװ ןבָאה

 עשידִיי גרעב יד וצ ןבענעג םענ ַא ךיז טָאה ךַאמלעטס ריאמ ןוא
 -כרוד ,קנעב ףַא ןוא שיט הַא ןפרָאװעצ ןגעלעג ןענַײז סָאװ ,ןעגנוטַײצ

 :ןרעטש ןיא ךיז ןבענעגנ שטַאּפ ַא ןוא סופ ןייא ףַא טקוקעג

 -ידִיי ןיא בוט-םוי זיא טנַײה !טָאג ןסיורג ַא ןבָאה רימ ,רעדניק ---

 רעטאעט-לעקינ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ףיוא םערט טנַײה ,רעטַאעט ןש
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 רימ .ָאקסעלַאפַאר ַא רענייא סעּפע ,טשערַאקוב ןופ טסיטדא רעטמירַאב ַא

 ןיוש ןקוּפ רעטעלב יד ?םיא ןגעוו טלייצרעד ןיוש ךַײא בָאה ךיא ,טכַאד

 םִא ,רעקַאנק רעסיורג ַא ןַײז זומ דע .ןרעטש ןקיזָאד םעד טא ןגעוו טַײצ ַא

 רָאנ םעּפע םיא ןגעװ טבַײרש עמ םערָאװ !ָאקסעלַאפַאר רעקיזָאד רעד

 .. ַאװליס ןעמרַאק עינעמור ןופ ןגינעק יד, :ָאטַא ?ריא טעז ,םישודיח

 "ססָאר ,גניווריא ,יײנרַאב ,טרַאססַאּפ, ..."ןיוו ןופ ֿלַאטנענָאז רעסיורג רעד;

 !טָאג ןקרַאטש ַא ןבָאה רימ ,רעדניק .ךשוח ךיז טוט סע --

 -סיוא ןיא סע ןוא ,רעטָאפ רעכעלקילג רעד טזָאלעגסיױא טָאה ױזַא

 םַארגָארּפ ַא טרָא ןפַא ָאד טָא עקַאט ַײרד עלַא ַאב ןרָאװעג טעכרַאעג

 -םער סמולש ןיא ךָאנרעד ,רעטַאעט-?עקינ ןיא רעִירפ ;טנוװַא ןצנַאג ןרַאפ

 םקגירטרַאפ עמ ןוא שיפ עטריצעדּפַאּפ שינעמור ןעמ טכָאק טרָאד .ןַארָאט

 זיא "רושטקיּפ ,, ןַײז .טמירַאב זיא םולש .,קַאימַאּפ רעבַארַאסעב א טימ

 טגנירּפש -- ;נוטַײצ-טַאלב א טנפע ריא ,רעטעלב עשידִיי עֶלַא ןיא ?ופ

 .ןַארָאטסער ןַײז טימ םולש ןנעקַא ךַײא

 יַאטסעה ןיא ןעמולש וצ ךָאנרעד ,רעטַאעט-לעקינ ןיא רעירפ ,ָאזלַא

 ?סעקינהרבח עסַײװ ,ןגָאז ףיורעד ריא טעװ סָאװ .ןַאר

 -ַײז ייז זַא ,ךיז םייטשרַאפ ?סעקינהרבח עסַײװ יד ןגָאז ןלָאז סָאװ

 טשינ ױזַא לָאמנייק ןענַײז סעקינהרבח-עסַײװ יד .םיכסמ גנידַצלַא ףֵא ןענ

 רעטָאפ םעד לָאמנייק ןבאה ןוא ,ןנרַאמירפ םעד יװ ,ןעוועג טגיײלעגפיוא

 -קליג ױזַא ןוא דלימ ױזַא ,קידעבעל ױזַא ,טניילעגפיוא ױזַא ןעזענ טשינ

 ןשידִיי ןיא עשזַאל ַא ןגירק :;ךַאז ןייא רָאנ רעביא טבַײלב טציא .ךעל

 .ןעַײרדניא ייז רַאפ עשזַאל ַא ,רעטַאעט

 -לעטס ןפורעגנַא דיז טָאה --- !קידאּפס ַא טימ אפ רָאנ רעבָא !עפ ---

 !ןייג טשינ טעװ סא .טשינ סָאד רָאנ ,ָאי גנידצלַא --- רעטָאפ רעד ךַאמ

 ,עשזָאל עטסעב יד .ןעמענ דיא לע עשזַאל ַא .יױזַא םערָאװ ?סָאװרַאפ

 ןיא טייהרעטנוזעג עדייב ןציז ךַײא טעוו ריא .ןעייווצניא ךַײא רַאפ רָאנ

 ,ךיא :לכש רעטושּפ ַא ?סָאװרַאפ ,רעטרַאּפ ןיא --- ךיא ןוא ,עשזָאל רעד

 .טשינ ןתוחמ ןייק רעטַאעט ןשידִיי ןיא ךַײא טימ ןיב ,ךימ ריא טייטשרַאפ

 ,ךַײא ןוא ,ןענעקרעד רעצעמע ךָאנ ןָאק ךימ .זנטעש ַא ךַײא רַאפ ןיב ךיא

 טשינ תייח .עשזַאל ןיא טציז עס רעוו ,ןסיוו רעצעמע ףרַאד הכמ ַא .טשינ

 עכייוו עסיורג ןַײד ,ךימ ןטסײטשרַאפ ןקֹורנָא טסעוװ ,ַאשירג ,וד !רעכיז

 ןוא םורפ ןוא םוג ױזַא ןַײז טסעוו ,עזָאר ,וד ןוא ,ןניוא יד רעביא עּפַאילש

 עמ ןזַא ױזַא ,רָאנ טסגָאמרַאפ וד סָאװ ,טוה ןטסערג םעד ןָאטנָא טסעוו

 ןייק טשינ ,גַײפ ַא ןעז טלַאמעד טשרע ןוא ןנייבנָא טוג ןפרַאד ךיז לָאז

 -ַאכ ,קיטכיזראפ ןַײז ,ךימ ריא טייטשרַאפ ןעמ ףרַאד ןדִיי ַא רַאפ .ןניוא

 ,ןקעמשנא ,לשמל ,דִיי ןייא רָאנ זָאל .טשינ סעװאטַאק ןייק זיא דַיי ַא .ַאכ

 עשידִיי עלַא ןגרָאמ ףַא לופ ןענַײז ױזַא ,עשזַאל ןיא ןעוועג זיא'ס רעוו
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 רעד ןופ סרַאטס עטסערג יד :ךעלּפעק עסיורג עכלעזַא טא טימ רעטעלכ
 --- רעטַאעט ןשידָיי ןיא ,קַאוװייּפס שאילַאזָאר ןֹוא ךַאמלעטס ַאשירג ,טלעוו
 ךַאמלעטס ַאשירג זַא ,ןעניימ רעכיז טעװ ,טשינ סייוו סָאװ ,רעד !ַאב-ַאכ
 טלעפ סָאד ךָאנ .רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןיוש ןליּפש קַאוװיּפס עזַאר ןוא
 !אכ-ַאכ --- רימ

 ןכעלקילג רעזדנוא רַאּפ ןביוהעגנָא דיז טָאה סע דעליירפ ױזַא יו טא
 .גָאט רעכעלקילג רעקיזָאד רעד ךַאמלעטס

 קיצפופ ןוא ןייא לטיּפַאק

 טיזיװ-רטנָאק ַא

 -ַאמ רעד ןופ טיזיו םעד ןעקנעדעג ףרַאד רעזעל טנַײרפ רעזדנוא
 -נָא יד ןֹוא ,בלַאװש לסינ ַאב ,קַאזַאק עלעדנַײרב רעדַא ,קַאינרעשט םַאד
 ןַײז זַא ,ליוו רע ביוא זַא ,ןבענעג טַאהעג םיא טָאה יז סָאװ ,ןשינערעהוצ
 ףרַאד ָאקסעלַאפַאר ןעמָאנ םעד ןגָארט לָאז ,בלַאװש ַאטעירנעה רעטסעווש
 ...טעּפש ןַײז טעוו --- טשינ זַא ,רעכיג סָאװ ןעשעג לָאז סָאד זַא ,ןעז רע

 -מָאק רעזדנוא ןענַײװ רעטרעוו עקיזַאד יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ סע
 טאה בלַאוװש ?סינ .ןַײרַא זָאנ ןיא ,סע טגָאז עמ יװ ,ןַײרַא טוג רָאטַאניב
 :סיוו טלָאװעג טָאה רע ,ןיילַא ןשינערעהוצנָא יד טימ טקִוורַאב טשינ דיז
 טָאה .ךיז טלדנַאה ָאד סאו םורא ,דעלטנירג רעמ ןוא ףיט רעמ לסיב ַא
 -עג חירטמ ןגרָאמירפ ַא ןיא לָאמנייא ךיז טָאה ןוא טליופעג טשינ ךיז רע
 ןוא עדנָאטָאר רעטיור רעד טימ היח רעד טָא וצ טיזיוו-רטנָאק ַא םימ ןעוו
 : ,םינּפ ןשיּפלַאמ ןטימ

 -ךַא סקַאינרעשט םַאדַאמ רעד רעטסעווש רעד ַאב ךיז טגערפרעד
 רעזדנוא ךיז טָאה ,םייה רעד ןיא ןפערט יז ןָאס עמ סָאװ ,טַײצ יד ןוא סעה
 ךיוה ץנַאג טרעטעלקעגפיױרַא ,ךעלסעג ןוא ןסַאג ךרוד ןנַאלשעג בלַאװש
 ,ךָאל ַא ןיא ןפָארטעג םיוק ןוא ,ןילקורב ןיא ץענרע קַָאטש ןטפלעווצ ַא הַא
 .ןיהַא ןכָארקעגנַײרַא זיא רע רעדייא ,ןגיײבנַײא טזומעג טכער ריז

 ?קַאינרעשט סעסימ יד טניווװ ָאד !ָאללעה ---

 אזַא ,עניטַאמ ריא ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג זיא קַאינרעשט סעפימ יד
 -עטינשענסיוא קרַאטש ַא טימ ןוא ?ברַא עטיירב טימ דיילקנגרָאמ ןימ
 טשינ ךָאנ ראה יד .סיפ עסעװרַאב ףֵא ךדישקעטש טימ ןוא ,זדלַאה םענ
 טעב סָאד ,טמיורעגפיוא ןצנַאגניא טשינ ךָאנ לרדח סָאד ןוא טמעסעגוצ
 אב ןענַאטשעג דָאנ ןיא טסימ ?רַאב סָאד,טעבענוצ טשינ ןעוועג ךָאנ זיא
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 .רעּפַאס ןקיטכענ םעד ןופ םינמיס ןעוועג ןענַײז שיט ןפַא ןוא ,ריט רעד

 -ַאב וצ קיטיינ ןיא סע) טסַאג ןטעטרַאװרעדמוא ַאזַא ךיז רַאפ ןעזרעד

 לסינ ןזיא ,עקירעמַא ןיא ןיא קַאזָאק עלעדנַײרב טניז ןופ זַא ,ןקרעמ

 ריא ןטָארטעגרעבירַא טָאה סָאװ ,ןױשרַאּפצנַאמ רעטשרע רעד בלַאװש

 ןָאט וצ סָאװ ,טסווועג טשינ ,ןקַארשרעד יוװ תליחת ךיז יז טָאה ,(?עווש
 -וצ לָאז יז יצ ,דיילק רעדנַא ןַא ךיז ףַא ןפרַאװפיױרַא ךיז לָאז יצ ;רעירפ

 לָאז יז רעדָא ,טסימ ?רַאב סָאד ןנָארטסיױרַא לָאז יז רעדָא ,טעב סָאד ןקעד

 ימיא םיורג רַאפ ?רעּפַאס ןקיטכענ ןופ םינמיס יד שיט םענופ ןעמענוצ

 דענג דיוא יז ןזיא ןיילַא ןוא ,ןציז טסַאג םעד ןטעב ןסעגראפ יז טָאה טעּפ

 ריא רע טעוװ סָאװ ,טרַאװעג ןוא טנעה יד טזָאלענּפָארַא ,ןייטש ןבילב

 ןילַא ךיז רע טָאה ,טיידדעצ זיא יז זַא ,ןעזעג טָאה בלאווש לסינ ,ןגָאז

 ,לוטש 8 ןנָארטעגרעטנוא קַאינרעשט םַאדַאמ רעד ךיוא ןוא טצעזענקעווַא

 .רעטרעוו עמענעננָא ,ןכערּפשעג עקיטַײז טימ ןקיוראב יז ןעמונעג ןוא

 "עג גנַאל ןיוש ךיז טָאה רע זַא ,טנַאזעג קיטכירפיוא ץנַאג ריא טָאה רע

 טליפ ,טיזיוו ריא ךָאנ ,טרפבו ..רעטנעג ?סיב ַא ןענעקַאב ריא טימ טלָאװ

 ךיז ריא טימ טלָאװעג רע טָאה בגא ןוא ,טיזיוורטנַאק ַא קידלוש ךדיז רע

 רע ..,ןטייהנגעלעגנַא-ןעילימַאפ ,ןכַאז עשימייח ןנעוו ?סיב ַא ןדיירכרוד

 -עדנַא ןייק טימ סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא ןופ ןדייר רע געמ ריא טימ זַא ,טליפ

 "אוו ,ַײרפ ןוא קנַארפ גנידצלא ןדייר ייטרערעג טשינ סיוועג רע טלָאװ ןר

 ךיז טָאה ַאד) שטנעמ רעכעלטנפא ןַא ןוא ןעמלעטנעשזד ַא זיא רע םער

 "עג ןיא סָאװ ,דיוב ןקיכעלַײק םעד טלעטשעגסױרַא ,טעיליּפשעצ בלַאוװש

 -עדלָאנ רעבָארג רעסיורנ ַא טימ ןוא טסעוװ רעסַײװ א טיפ טניילַאב ןעוו
 ,(טייק רעטעדלַאגרַאפ רעדָא ,רענ

 ,ןדייר ָאד ןלעװו רימ סָאװ ,גנידצלַא זַא ,רעכיז ןַײז טנַאק ריא ---

 .טנעוו ריפ יד ןיא ,ָאדדַא-טָא .ןבַײלב ָאד סָאד טעוװ

 ריפ יד ףֵא טנעה עדייב טימ ןבענענ זַײװ א טָאה בלַאװש ?סינ

 סגעוװונייא ןיא ריא טָאה ןוא ?רדח סקַאינרעשט םַאדַאמ רעד ןופ טנעוו

 טָאה רע !זיא ָאד רעביוז יװ ,ןייר יוװ ,ןייש יו :טנעמילּפמָאק ַא טכַאמעג

 סנעמעלא ןבָאה ױזַא לָאז רע ,ןעזענ טשינ טייקרעביוז ַאזַא גנַאל ןיוש

 ?ןיפַא ענייא ַאד יז טציז עשז ןיוש טשינ !סטוג

 -רעשט םַאדַאמ יד םיא טָאה --- ,ןייטש ַא יו טנלע ,ןייֵלַא ענייַא ---

 ןרָאװעג טיור זיא ןוא ץפיז ןפיט ַא טימ ןוא םַארג םוצ טרעפטנעעג קַאינ

 ,ןציווש ֹוצ ןביוהעגנַא שזַא טָאה ןוא ,קיווצ א יו

 ,ןיילַא שטנעמ ןיוא ךיוא ןיב ךיא ,עטנלע עֶלַא ַאד ןענַײז רימ ---

 רעמ ,ןַײרַא ןַאט ןוא ןלַאפעגנַײרַא בלַאווש ריא ןיא --- ,ןייטש ַא יו טנלע
 סָאד טָאה קַאינרעשט םַאדַאמ יד .רעטרעוו עריא ןעַײקרעביא וצ יו טשינ
 טסָאנ ןביל ריא וצ טצעזענוצ ךיז טָאה יז ,ןענַאטשרַאֿפ שרעדנַא רעבָא
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 ריא ןבענענוצ ,טנעה עדייב טימ רָאה יד ךיז טכַאמעג טכערוצ ,טנעאנ ראג

 -טעקָאק עטסנעש סָאד דעלעגייא עשינַאּפַאי יד טימ םינּפ-הנבל ןקיכעלַײק

 םיא ןבעגנעג נערפ ַא ןוא ,טנַאמרַאפ רָאנ טָאה יז סָאװ ,עלעכיימש עוװוַיַאנ
 :קידנעײגַײברַאפ טשרמולכ

 ?ןעמלעגניס ַא ןעד טנעז ריא ---

 ךיוא בלאוש ?סינ ריא טָאה "ןעמלענניס, טרָאװ שילגנע ריא ףַא
 ;ןטַײדַאב ףרַאד סָאװ ,"!רוַאש, :טרָאװ שילגנע ןַא טימ טרעפטנעעגּפָא
 :שידִיי ףֵא טגיילענוצ ןוא "?!יאדווא;

 !ןעמלענניס א סנעמלענניס ןשיווצ !ןעמלעגניס ןימ ַא ךָאנ --

 טשינ ךָאנ ןיא רע זא ,טסַאנ ריא ןופ ןפוא ַאזַא ףַא ןרָאװעג רָאװעג

 ךעמ ךָאנ םיא וצ ןרָאװעג קַאינרעשט סםַאדַאמ יד ןיא ,רעטבַײװַאב ןייק

 ךיז ןבָאה עניטַאמ ריא ןֹופ לברַא עדייב ןוא ,טזָאלעגוצ ןוא דעלטנַײרפ
 ובָאה סייוש סנּפָארט ןוא סנגיובנלע יד רעבירַא זיב טעשטַאקרַאפ ַאב

 ;סקַאװַאב סָאװטע ןיא סָאװ ,ּפיל רעטשרעבייא ריא ףַא ןטָארטעגסיױרַא
 .רָאה עצרַאוװש טימ

 א רעייז טימ ןבעגעג נערפ א םיא יז טָאה -- ?סע טמוק יוװ ---

 ,ךדיילטימ ןוא טייקירענַײנ טימ טשימענסיוא ,ענימ רעכעלביל

 "וה רָאנ זיא טכַאנ יװ גָאט .יזיב דימת זיא ןעמ זַא .ַא ױזַא טָא ---

 ןייק טָאה עמ .רעהַא-ןיהַא םורַא ןעמ טפיול ,ןגרָאמירפ רעד טמוק .,ַאה
 ַא טימ ןסַײברַאֿפ ,קנירד ַא ןּפַאכ ,וייש א ןעמענ וליפַא טשינ טַײצ

 ,ךיז טכַאמ לָאמ ןייא טשינ .טשינ ןעמ טסעומש ןפָאלש ןופ ,שטיוודנעס

 ריא ,ןקידנעמיוװש ַא ךיס טעז ריא יו ,קידנעייג למירד א טּפַאכ עמ זַא

 ןעמ סָאװ ,ןטַאנַאמ ,ןכַאװ קעװַא ןעייג סע -- ?ןיינ יצ ,ןביילנ רימ טעוו

 ןבָאה ױזַא לָאז ךיא ,טשינ טפָאלש עמ ןוא טשינ טקנירט עמ ,טשינ טסע
 !סטונ סנעמעלַא

 רעד טימ טסַאג ריא טרעהענסיוא טָאה סָאװ ,קַאינרעשט םַאדַאמ יד

 ךיז טָאה ןוא ּפָאק ןטימ טלקַאשענוצ טָאה ,טייקמאזקרעמפיוא רעטסערג

 ףַא טנעה עטעקַאו-בלַאה עדייב טניילענפיורַא ,רעטנענ םיא וצ טקורענוצ
 -ךָאג ןרעטנוא ןעזעגסיוא טָאה סָאוװ ,טסורב רעכַײר רעטיירב רעכיוה ריא

 ,ךעלעשיקנּפָאק עטעבעגרעטנוא ייווצ יו ,טעס

 עַײרטעג ַא יװ ,ןטלַאהעגרַאפ םיא יז טָאה -- ,ױזַא טוג טשינ ---
 ןיא ףרַאד עמ ,ןזָאלּפָא טשינ ךיז ראט שטנעמ א .טוג טשינ --- ,רעטומ
 ...ךיֹוא ךיז ןבָאה ןעניז
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 יד הַא ברָאה ַאזַא טָאה עמ זַא ,ךיז ןבָאה ןעניז ןיא ןעמ ןָאק יו ---

 ,זיא הלעמ ריא .ענַאדַאמירּפ יד רעטסכעווש ןַײמ סָאד ןיימ ךיא ?סעציײלּפ

 .ענייש ַא וצ ןיוש זיא יז סָאװ --- ןורסח רעד ןוא ,ענייש ַא זיא יז סָאװ

 ןיֹוש לָאז רעטסעווש ןַײמ ,ןפלעה רימ לָאז טָאג ...קירעביא זיא ,וצ סָאװ

 ,בַאשוד ןטכער ַא סעּפע ןגירק לָאז קַאזיא רעדורכ ןַײמ ןוא ,ןבָאה הנותח

 שטָאכ ,טַײצ ןיוש ...ךיוא ךיז טַאהעג ןעניזניא רשפא טלָאמעד ךיא טלַאװ

 ,טפערט ,ונַא ?סנגייא ןַײמ טְּלַא ךיא ןיב ,ריא טנכער ,לפיוו ...ךאנ ןיב ךיא

 םַאדַאמ יד ןיא ןסעומש עכלעזַא ךָאנ זַא ,שודיח רעד זיא סָאװ

 ,ןעגנַאנעצ זיא ץירַאה טרענייטשרַאפ ריא ןוא ,ןרָאװעג טקייוװעצ קַאינרעשט

 -לעטנעשזה ַא רַאפ סָאװ !זיא סָאד ןַאמ ַא רַאפ סָאװ ,ךַא ?רעטוּפ ַא יו

 ךַאנ ןשטנעמ ַא ּפִא טצַאש טייג טנַײה !ןעמלעטנעשזד רעתמא ןַא !ןעמ

 רעד טָא זַא ,טגָאזעג טשינ ןבעל-סנבעל ריא ןיא טלָאװ יז .ןעזסיוא ןַײז

 ןוא .המשנ עכעלטרעצ ַאזַא ןגָאמרַאפ לָאז ןעמלעטנעשזד רעקיזיר רעכיוה

 ענַײז עלַא ןוא ?עלעכיימש סָאד ןוא ?ןושל סָאד ןוא ?סנַײז םינּפ סָאד

 ןטסדנימ ןַײז רַאפ ןליבצנַאמ דס ַא -- ךס ַא הרּפכ ַא -- ?סעקּפמעטסַאּפ

 ...ןלנָאנ

 -עגפיוא ױזַא טליפעג טשינ גנַאל ןיוש ךיז טָאה קַאזַאק עלעדנַײרב

 "עג יז .טסַאג םעד טָא טימ טליפעג ךיז טָאה יז יוװ ,גנירנ ױזַא ןוא טגייל

 טָאה יז יו ,ךעלטנפַא ױזַא ןדייר לָאמַא לָאז יז ןעמעוו טימ, טשינ טקנעד

 ןעמ ןַאק ,טקעלּפטנַא םיא טָאה יז ,ןעמעלעטנעשזד םעד טָא טימ טדערעג

 לָאז יז סָאװ ,דךַאז ַאזַא ןעוועג טשינ זיא סע .ץרַאה ריא ןצנאנניא ,ןגָאז

 .ןענעקיילרַאפ םיא רַאפ

 טָאה רע סָאװ .טַאהעג טשינ הטרח ןייק טָאה בלַאוװש ?סינ ,ןייג

 םיזיוו-רטנַאק רעד טָא ,םינּפ ןשיּפלַאמ ןטימ היח רעד טָא וצ טימַאב ךיז

 רעד :ןכַאז ךס ַא ןרָאװעג רָאלק םיא זיא סע ,ןגיוא יד טנפעעג םיא טָאה

 -עצ סנַײז ןײגמורַא סָאד ,ןַאמַאר ןליטש ןַײז טימ ָאקסעלַאפַאר רעקניליטש

 טנַײה טליּפש סָאװ ,לדיימ סנזח םענופ עטכישעג ענייש יד ןוא ,ןגָארט

 -עג טציא ןיא גנידצלַא -- ,טלעורעטַאעט רעד ןיא עלַאר עסיורג ַאזַא

 .רעלעט ַא ףַא יוװ ,רָאלק םיא רַאפ ןעוו

 ןכעליירפ ַא קידנפַײפ ןוא טיזיוװרטנָאק ןַײז ןופ קירוצ קידנעייג

 -ַאנעג ַא ,עיצַאניבמַאק ַא טעברַאעג ּפָאק רעטריניבמָאק ןַײז טָאה ,ןונינ

 .עיצַאניבמַאק עֶל
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 קיצפופ ןוא ייווצ לטיּפַאק

 ײמ לועלג ַא ףֵא ןוח רעשומָאל םַאב
 -רַאפ רע טָאה םדוק .םייהַא ךיז וצ ןעגנַאגעג טשינ זיא בלַאװש ?סינ

 ,רעמַאלק רעטסימ םוצ -- הצע-לעב ןַײז וצ ןוא ףתוש ןַײז וצ טעשזדנָאלב
 -רעייז ןגעוו ןזח רעשזמָאל םוצ קעװַא רע ןיא םענייאניא םיא טימ ןוא
 ,עיצַאניבמַאק רעַײנ-לנָאּפש ַא ןנעוו .סענזיב רעקיטניוװ ַא רעייז

 -סימ טָאה סָאד --- ?עיצַאניבמַאק ַא רַאפ סָאװ ?סענזיב ַא רַאפ סָאוװ
 טשינ ,ןפוא םושב ךיז ןעוויברעד טנַאקעג טשינ םיא ןופ רעמאלק רעט
 ןייא םיִא ַאב ןטעבעג טָאה בלַאװש ?סינ .ןזייב טימ טשינ ,ןטוג ןטימ
 רעשזמאל םוצ טלַאװעג טימ טעמכ םיא טּפעלשעג ןוא ,דלודעג --- רַאז
 {קיוּפ ,טנעה טימ ןדייר וצ געוו ןצנַאנ םעד טרעהעגפיוא טשינ ,יײװַאלָאס
 ,ןיא רענייטש ןַײז יוװ ,זערַאבַארַאט ןוא

 ןזח רעד ּוװ ,בוטש רעד ַאב טעמכ ,טנעַאנ ןעוועג זיא ןעמ זַא ,ןיוש
 .ןייג טשינ טעוװ רע --- טלעטשענקעװַא רעמַאלק רעטסימ ךיז טָאה ,טניוװ
 טגָאז יו רעדָא ,גורתא ןדנילב ַא טנַײּפ טָאה רע :ּפיצנירּפ ַא זיא םיא ַאב
 ..."קָאּפ ַא ןיא גיִּפ ַא יאב טאנ וד ייא , :ןַאמשילגנע רעד

 םיא טָאה בלַאוװש --- שירעטַאט דער ,שיקרעט דער ,שילגנע דער רַאנ
 {טימ ןבענעג גָאז א םיא טָאה ןוא םיעשוּפל די ןתונה ןַײז טימ ןעמונעג
 ;טרָאװ ןברַאה

 .ןייג רימ אב טעוו ריא !ללעוו ---
 ?טיה ַא ןֶא יײװַאלַאס רעשזמַאל םעד ןפָארטעג ייז ןבָאה ,ןעמוקעג

 םענופ תוציצ יד ןעזעגסױרַא דיז ןבָאה רעבירעד ןוא ,עטָאּפַאק ַא ןַא ןוא
 -ַאק ענעגייא ןַײז ,ערטסַאילַאכ יד ןענַאטשעג ןיא םיא םורַא ,ןטק-תילט
 ,טרעצנַאק םעַײנ ַא ייז טימ טרידוטשעג טָאה רע .עילעּפ

 זבענעג ףרָאװ ַא ךיז ערטסַאילַאכ יד טָאה ,ענעמוקעגנַײרַא יד ןעזרעד
 ןוא טנַאה רעד ַאב טלסיירטעג םיא ןבָאה ערעטלע יד .בלַאװש לסינ וצ
 ,ןעזענסיוא ןבָאה ןוא סעציילּפ יד ףַא ןכַארקעג םיא ןענַײז ערענעלק יד
 ןשבה ךלמ גוע רעד טָא סָאד טָאה תליחת .ריטלזיוו א ףֵא סעקשערעמ יוװ
 ךָאנרעד .וצרעד טלכיימשעגוצ ךָאנ ןוא קיטולבטלַאק ץנַאג ןגַארטנרעביא
 ףֵא קוה ַא ןבענעג ןֹוא גרַאװניײלק סָאד ךיז ןופ טלסײרטעגּפָא רע טָאה
 ;ערטסַאילַאכ רעד

 דירש ןייק !סױרַא ןסיורד ןיא עלַא ,םירזממ ,סױרַא !ּפַארַאש ---
 ...סענזיב ַא ָאד ןבָאה רימ !ךיג רעבָא !ןבַײלב טשינ רַײא ןופ לָאז טילּפו
 רימ ,רעהַא ןַײרַא רָאנ יז טפור ?סעסימ רעַײא ץענרע זיא וו ,ןזח ,ַײס
 ,ץנערעפנַאק ַא ןטלַאהּפָא ןפרַאד
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 ךיז רע טלָאװ ,רערעדנַא ןַא ןביולרעד ךיז לָאז סָאד ,ךַײא טלָאמ
 סָאװ .ךיז ןעמענַאב ַאזַא רַאֿפ ײװַאלַאס רעשזמָאל םענופ טראנעג טשינ

 ןטינשעגּפָא רע טלָאװ רענרע ךָאנ ?"ןזח ,ייס, ;ןושל ַא רַאפ סָאד ןיא

 רעד רַאנ !"ּפַאראש , ַא ייז ןופ טַאהעג טלָאװ רע ,סרעפיול סנזח םענופ

 לסינ רעטעפ רעד .נעמ (בלַאװש ?סינ ייז ַאב טסייה ױזַא) לסינ רעטעמ

 וצ ןוא ןקיצנייא ןדעי רַאפ ךַײא טָאה ?סינ רעטעפ רעד ,יִאב-דונ ַא זיא

 םעד .עציילּפ ןיא ץעז ַא רע טגנַאלרעד םעד .טרָאװ טוג ַא טַײצ רעדעי

 רע טפרַאװ -- טשינ זא ,טַײז ןיא קורד ַא -- םעד ,קאב ןיא פינק ַא --

 ,ןעטַײפ ךַײא טימ קעווא ךיז טלעטש ןוא קַאשזדיּפ םעד ּפָארַא רָאנ ךַײא
 ןייג וצ ןעמוק טשינ לָאמנייק ךַײא טעוו ?סינ רעטעפ רעד .,סקָאב ןכַאמ

 ,ןעַײק וצ ףַא ןעננערב ךיז טימ סעּפע רע זומ דימת ,טנעה עקידייל טימ

 סנוח םעד סָאװ סָאד -- ידנעק ךיז טימ טכַארבעג רע טָאה טציא ךיוא

 יד ןעמ טָאה ןיע-ףרהכ ןייא ןיא .טנַײפ טשינ אקווד טָאה ערטסַאילַאכ

 ןעמונעג טָאה ןזח רעד ןוא ,בוטש יד טקידיײלעגּפָא ןוא טּפַאכעצ ידנעק
 -סיורַא ,הנכש עקיאַײברעד א וצ ךיז טּפַאכעגנַײרַא ,עטָאּפַאק יד ךיז ףַא

 ןטלַאהענּפָא זןיא ןריט ענעסַאלשעג ַאב ןוא ,עטנזח יד ןטרָאד ןופ ןפורעג
 ,ץנערעפנָאק ַא ןרָאװעג
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 ךס ַא ןרָאװעג ןדַאלעגנַײא ןענַײז ,טכַאנרעדפַא ,גָאט ןבלעז םעד
 נָא סָאד טרעוו זדנוש אב ."יטרַאּפיט, ףיוא ןזח רעשזמָאל םוצ טסעג

 ירַאפ סָאד -- טַײדַאב ייט ?זעלנ ַא סָאװ ןוא ,"ייט לזעלג ַא ףַא, ןפורעג

 ייט לזעלנ סָאד זַא ,טסייוו רעדעי ,ןלייצרעד וצ ןיוש ךַײא ןעמ טרָאּפש

 סָאד טשינ זַא ןוא .ערעשטעוו ַא ךיוא רָאנ ,ייט ל?זעלג ַא רָאנ טשינ זיא

 יטננייא ,זיא רקיע רעד .רקיע רעד ןיא ערעשטעוו יד טשינ ןוא ייט לזעלג

 ןיילק, ,ערעשטעוו רעד ןשיוװצ ןֹוא ייט ןשיוצ טמוק סָאוװ סָאד ,ךעל
 טײטשרַאפ ,ןעמ טניימ ןעניימ ןוא ,זדנוא ַאב סָאד ןעמ טפור "םיליהת

 ,לטרעק ַא ,ךיז

 ,ןימ רעד ןַײז טשינ לָאז'ס ,לשמל ,ןעוו זַא ,ןעקנעד ןשטנעמ רס ַא
 םעצולּפ ,סחו-הלילח ,ןטרָאק יד לָאז עמ רעדָא ,ןטרָאק סע טפור עמ סָאװ

 םושי ןייק ןריטסיזקע טנַאקעג טשינ טלָאװ ,,טלעוו רעד ןופ ןטָארסיוא

 "עוו ןוא ייט ןשיווצ ןָאטעג ןעמ טלָאװ סָאװ ,טפַאשלעזעג עכעלשטנעמ
 ןטלַאװ טסעג יד .טצענעגעג ןטלָאװ ןטריוו רעד טימ טריוו רעד ?ערעשט

 סָאד ֹוצ סנייא ןייג טרעהעגפיוא ןטלַאו ןשטנעמ .ןרָאװעג ןפַאלשטנַא

 "סובדזַײװכעלסיב ןוא ,טפַאשלעזעג ןריפ ,טפַאשטנַאקַאב ןסילש ,ערעדנַא
 ןקידיירּפ סָאװ ,יד ךיז ןזָאל ,טלעװ יד ןעננַאגעגרעטנוא טלַָאװ זַײװכעל
 ןיא .קסע רעטסוּפ ןייק טשינ זיא ןטרָאק --- ,ןליוו ייז סָאװ ,ןנָאז ,לַארַאמ

 .טָאטש ןייא ,ןנָאְו ןעמ ןַאק ,טלעוו עצנאנ יד זיא ןטרָאק זופ ןינע םעד
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 ,תומוקמ עטַײװ ראג יד ןיא ןליפַא ,טלעוו רעצנַאנ רעד ףַא ,םוטעמוא

 ןיא טליּפשעג טרעוװו ױזַא ,ןשטנעמ ייווצ רָאנ ךיז ןעניפעג סע ּוװװ םיוק

 ליּפש עדעי ןוא ,ליּפש ןַײז ךיז טָאה טרָא סכעלטיא רעמ טשינ ,ןטרָאק

 ןעמ זיא ,טלעוו רעטלַא רעד ןיא ,זדנוא ַאב ,לשמל ,ןעמָאנ ריא ךיז טָאה

 עדָאמ סיוא ,קע ןַא .ןטרָאק ןיא טשינ רעמ ןיוש טליּפש עמ --- גהונ דיז

 ַא ףַא ףיונוצ ךיז טמוק עמ זַא ,ןעמ טוט ןעד עשז סָאװ .ןליּפש ןרָאװעג

 עמ ,"עלעקַא ןַא טּפַאכ, עמ ,"?סנַארעּפערּפ ַא טכַאמ , עמ ?ייט לזעלג
 -רעמ-לטרעט ַא טימ שירַאנ ךיז טכַאמ , עמ רעדָא ,"?קנעב ַא טניײלרַאּפ,

 טליּפש ןטרָאק ןייק ןיא :ןכַײלנסעד ןיא ,טלעוו רעַײנ רעד ןיא ,ָאד ,"?ט

 -סילַאנַאיסעּפַארּפ ,סרעלוש ,"סרעלבמענ, רָאנ ןעוט סָאד !עפ ,טשינ ןעמ

 ,"יטרַאּפײט, ַא ףֵא ףיונוצ ךדיז ןעמוק ייז זַא ,טַײל עקידנעטשנַא ,ןט

 ןעמ רָאנ ,זדנוא ַאב סָאו ,ןטרָאק עשנענייא יד עקַאט סורַא ןעמ טמענ

 ַא ."לקָאניּפ ַא ןיא ךיז טַײפ, עמ רעדָא ,,"רעקוָאּפ א טימ ריז טריזומַא;
 עקַאט ?סיב ַא ןוא ,ןבַײרטרַאפ וצ טַײצ יד ידכב ,ןָאטעג סָאד טרעוו ?סיב

 -עפָאה עטסעב יד טימ ?לשיט םוצ קעװַא ךיז טצעז רעדעי ,סענזיב םשְל
 טנווַא ןקיטנַײה טעוו רע זַא ,גנונַײצרעביא רעטסעב רעד טימ ןוא ןעגנונ

 :סיוא טגָארט קילג סָאד יוװ --- םעדכַאנ ןוא .רענענווועג ַא ןַײז סיוועג

 .ךַאז טָאנ ַא זיא'ס .ןבָארנַאב טרעוו רע רעדָא ,סיוא טליּפש רע רעדָא

 רימ ןלעוו ,"יטרַאּפ-ט , ַא טסייה סָאװ ,ןיוש ןסייוו רימ זַא ,דניצַא

 םַאב טלמַאזענפיונוצ ךיז טָאה סָאװ ,טפַאשלעזעג יד זיא רעוו ,ןעז ןייג

 .ייט לזעלנ ןפַא ןזח רעשזמָאל

 קיצפופ ןוא ַײרד לטיּפַאק

 טּפַאשלעזעג עטשימעג ַא

 םַאב טנװַא םענעי ןבילקענפיונוצ ךיז טָאה סָאװ ,טּפַאשלעזעג יד = |
 רעסַאװ וצ ,ןגָאז וצ רעווש זיש ,"יטרַאּפ-יט , רעד ףַא ײװַאלַאס רעשזמָאל
 ,ןבַײרשַאב וצ גנירג טשינ ךיוא סָאד זיא רעבירעד ןוא ,טרעהעג יז סַאלק
 םוקילבוּפ רענַאקירעמַא סָאד ןבַײרשַאב וצ רעווש ל?לכב זיא'ס יװ ױזַא
 .קרָאידוינ טָאטש-טלעװ רעסיורג רעד ןיא|

 ןופ טַײלסדנַאל .לייטנטסניימ ,ןּפפיט ןופ שַאמשימ א ןעוועג זיא סָאד

 -ָארּפ ןוא םינימ יײלרעלַא ןופ ןדִיי לטניב ַא ,"עשזמָאל ישנַא, הרבח רעד
 : | ,סעיסעפ-

 -ןַא ןטימ רענייא זַא ,ןליפַא ןעזענסיוא סָאד טָאה קוק ןטשרע ןפַא --
 ,זיא ןתוחמ ַא רַאפ סָאװ םערָאװ .טשינרַאג ןַא טשינ דיז רעהעג ןרעד
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 ,לשוילעּפַאק ַא ןיא ?חומ ַא ןוא בד ַא --- טסייה סָאד ,דנערעוועד ַא ,לשמל

 א דיי ַא ,רעלדעּפ רעמַאטסָאק ַא ןוא ךעלהאּפ ענעניובעגרעטנוא טימ

 ?"עקשידַאז, ַא טימ רעוועלשירדַאי

 (טנעגַא ןַא) טנעשזדַײא ןַא זיא השרּפח תכימס ַא רַאפ סָאװ רעדָא

 ,ןגיוא עקידנרערט טימ גנוי רעליווו ַא ,(סענישַאבַײרש) סרעטַײרּפיײט ןופ

 ?םינּפ טלּפוטשעג ַא טימ ?דִיי ןיילק ַא ,(דמלמ ַא) רעשטיטורביה ַא ןוא

 "ַאשט ַא ,(רעקייטּפַא ןַא) טסינַארד א זיא תוכייש ַא רַאפ סָאװ רעדָא

 ןופ (בצק ַא) רעשטוב רעטסַארּפ ַא ןוא ,ןניוא עזייב טימ קינשטעטָאכ

 ?שיילפנסקָא טימ טקעמש סָאװ ,טירטס-סקעסע

 יד ףַא הריד רענענייא ןא ןופ (סָאנעלַאב ַא) דרָאלדנעל ַא רעדָא

 ַא טימ טדעה סָאװ ,זָאנ רעטַאװעלוב ַא טימ דיי רעצרַאװש ַא ,סקנַאדב

 רעד ןופ (רעדַײנש ַא) רעטיירּפָא ןַא ןוא ,ךעלקירעזייה ?סיב ַא לוק בָארג

 ?ןייצ עטלעטשעגנַײרַא טימ יירעוָאב

 ,ןֶא ךיז ייז ןרעהעג סָאװ ,ןענױשרַאּפ עטנכערעגסיוא עלַא יד ןוא

 ,סעסירטקַא ,ןרָאיטקַא טימ ,עטנזח ַא טימ ןוא ןזח ַא טימ ,ךַײא טעב ךיא

 ?רעטַאעט ןשידִיי ןֹופ סרעשא ןוא ןטנַאקיזומ

 רעדעי .ךַײלג עֶלַא ,שימייה עֶלַא טליפעג ָאד ךיז ןבָאה ךָאד ןוא

 ַא טָאה רע סָאװ ,עקירעמַא ןיא ןיא רע סָאװ ,טימרעד ךיז ַאב ץלַאטש

 ןפַא ןזָאלבעג טשינ דיז טָאה רענייק ,ןבעל ַא טכַאמ רע סָאװ ןוא סענזיב

 ןַא ףַא ףיונוצ דיז טמוק םלוע ןַא זַא ,לַאפ רעד זיא זדנוא ַאב יוװ ,ןטייווצ

 ױרעמַא רעד ןופ טסַײנ דעשיטַארקַאמעד רעד .חחמש ַא ףַא רעדָא הפיסַא

 -ָאד םעד ןיא טירש ןוא טירט רעדעי ףַא ןליפ ךיז טזָאל קילבוּפער רענַאק

 ןופ ךעלגעט-נַאט רעהַא ןעמוק סָאװ ,רעדירב ערעזדנוא ןוא ,דנַאל ןקיז

 ,רעקלעפ ערעדנַא יוװ ,גנירג ױזַא ךיז ןריזיטַאמילקַא ,טלעוו רעצנַאג רעד

 טסַײג ןקיזָאד םעד ךיז ןיא ןַײרַא ןניוז ןוא ּפָאט-ץלעמש ןקיזָאד םעניא

 .דעלנעמ יוװ ,ךינ ױזַא טייהכַײלג

 רָאלרַאּפ רעד ,גנוניוװ םסנזח םענופ םירדח ענדַארַאּפ ַײרד עלַא

 ןענַײז ,(רעמיצפָאלש) םורדעב יד ןוא (רעמיצ-סע) םורגנינייד יד ,(לַאז)

 סע רעוװ ,ייט ןעקנורטעג טָאה סע רעוו .טסענ טימ טסַאּפעג לופ ןעוועג

 ,לקַאניּפ ןיא רע ןוא ךַאש ןיא טליּפשעג טָאה סע רעװ ,טרעכיירעג טָאה

 -ַארנעג ןוא טכאלעג,טלּפַאלּפעג ,טרעהעג ױזַא טָאלנ טָאה סע רעוװ ןוא

 -רַאפ-זיוה) רָאטינעשזדה א ןופ תולצנתה טלייצרעד טָאה רענייא ,טרענ

 -יילונער ןוא (םיניד) םלור עַײנ ךָאװ עַלַא סױרַא טיג סָאװ ,(רעטלַאװ

 -רעד טָאה רערעדנַא רעד .(םינכש) סטנענעט ענַײז רַאפ (םינהנמ) סנעש

 טלַאװעג םיא טָאה עמ ױזַא יו ,עצרוק א רָאנ ,השעמ ענייש ַא טלייצ

 קעס יד ןבענ ,(דנַאברַאפ) ןָאינוי רעד ןופ (ןסילשסיוא) ןהידנעּפפוס

 -ַארּפ ַא) ?עיירט ַא ןָאינוי רעד ןנעק טריפרַאפ רע טָאה ,(ןפרַאװסױרַא)
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 טָאה סָאװ ,(הפרש ַא) רעַײפ ַא ןופ טלייצרעד טָאה רעטירד רעד ,,,(סעצ

 -עג טָאה רעטרעפ ַא ,(קירבַאפ) ירָאטקעפ רעד ןיא ייז ַאב טריסַאּפ ריש
 סטָאל ןוא (סעיצקַא) סקַאטס ,(סעיצַאלוקּפעס) טייטס-עלעיר ןופ טסעומש

 -ָאיטקַא הרבח ןוא ,טירטס-לָאו רעד ןופ סענזיב ערעדנַא ןוא (רעצעלּפ)

 ,ןלָאר :ןסערעטיא ערעייז ןופ טדערעג ךיז ןבָאה סעסירטקַא ןוא ןר

 עֶלַא ןבָאה טדערעג ןוא ,סיפענעב ,רעזַײה עלופ ,ןָאינוי ,סעסעיּפ ,ןרַאטס
 ַײרפ ןטלַאהעג ָאד דיז ייז ןבָאה עלַא ןוא ,רעגייטש ןשידִיי ןפַא ,םענייאניאו

 טימ םרַאיל רעד לַײוװ ןוא .טרַא ןטסכעה ןפַא קידעבעל ןוא שימייה ןוא

 ױזַא ןעװעג ןיא טרעכיורעגנָא ,סיורג רעייחנעמוא ןעוועג זיא רעדימרַאה

 -נעממוא טעמבכ ןזיא ,דָאב ַא ןיא יו ,סייה ןוא ,קנעש ַא ןיא יװ ,קרַאטש

 ַא רַאפ סָאװ ןוא זיא סָאד רעוו ,ןקיצנייא ןדעי ןקרעמַאב וצ ןעוועג דעל
 .טָאה רע םינּפ

 "נזח רעד טימ ןזח םעד רעסיוא ,ןענױשרַאּפ עטנַאקַאב ערעזדנוא ןופ

 ,רעמַאלק רעטסימ :ןקרעמַאב ֹוצ ןעוועג ןיא ,ערטסַאילַאכ רעייז טימ עט

 דרָאב-לצרעה ןַײז טמעקעצ ןוא גניקָאמס ןקידבוט-םוי ןַײז ןיא ןָאטעגנָא

 -טרַאּפ םעַײנ ןַײז טימ רעשט א ןנעק רעשט א ןסעזענ זיא רע ,ןעייווצ ףַא

 -לֵאנ ןַײז לָאמ סקיטנַײה ךיז ףַא טָאהעג טָאה סָאװ ,לעקינ רעטסימ ,רענ

 -ערפ, םענופ חנתמ יד -- (טייק ןוא רענייז) ןַײשט ןוא שטַאוװו םענעד
 -נע טדערעג ןבַאה עדייב ."אקירעמַא ווִא סטייטס-רעטיינוי יחד ןֵא טנעד

 טלייצרעד ןוא דיז ןופ טייקסיורנ ,תולדנ ןבירטעג ןבָאה עדייב ןוא שילג

 ךיז טלָאװ שטנעמ רעקיטַײז ַא סָאװ ,ןכַאז עכעלרעדנווו טרָאװנרע ףַא

 ...ףָאלב ןלַאפעג זיא טרָאד ?פיוו ,םיפלא יד ןשטניוו טנעמעג

 יד ,קַאזַאק עלעדנַײרב ןוא בלַאװש קַאזא ךיוא ןעוועג ןענַײז סע

 ןיא טליּפש עמ יו ןעזענוצ ןוא ?שיט ַא םורַא ןענַאטשעג ןענַײז ייווצ

 ,ענַאדַאמירּפ יד ןעוועג ןיא סנירעליּפש ןוא סרעליּפש יד ןשיווצ .ןטרָאק

 -ַײפעג טָאה יז ,ןטנַאילירב עריא עלַא ןיא ןָאטעגנָא ,בלַאװש ַאטעירנעה

 ןיא סע .ןעמעלַא ןופ רעמ ךיז טציהעג ןֹוא טכַאלעג ןוא טדערעג ,טרע

 ,טלעג טימ ןפיוה א ןגעלענ ןיא ריא ןבענ .טָאלב סָאד ןעגנַאגעג ריא

 ךיז ןבָאה ןעניױשרַאּפצנַאמ יד ןוא ,ןעווענ אנקמ ריא ןבָאה סידייל עלַא

 ןוא גנונעכער ריא ףֵא ךעלטרעוו טימ ןפרָאװעגכדוד ךיז ,ןעקנווועגרעביא

 ַא רענייא ןַא ,ַײרפ ליפ יוזַא ףַא .ַײרפ ץנַאג ריא וצ ךיז ןניוצרַאפ ןבָאה

 ןוא זָאנ רעקיכעציּפש ַא טימ ,םינּפ טיור ַא טימ ,חולג ַא ,ןעמלעטנעשזר

 ריא טָאה ,יוװַאיזיוװ ןסעזעג זיא סָאװ ,רענניפ ןפַא "גנירדדנַאמַײד, א טימ

 ,םעד ץַארט ,סופ ןפא שיט ןרעטנוא ןטָארטעגנָא קרַאטש לָאמ עכעלטע

 יַאב ַא זיא -- וװטיזַאּפ סע ןסייוו רימ --- ןעמעלעטנעשזד רעד סָאװ

 ,רעטבַײוװ

 -ַאר אעל ןסעזעג זיא (לוטשניוו ַא) רעשטדנניקַאר א ףָא ,טַײז ַא ןיא
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 ןענַאטשעג ןענַײז םיא םורַא .,ךיז םניוװעג ןֹוא טרעכיירעג ,ָאקסעלַאפ
 ףעטַאעט טלייצרעד ןבָאה ןוא רעמינּפ עטלָאנעג טימ ןרָאיטקַא חרבח

 ַאזַא טימ עלַא טרענודענסיוא ןוא ,ערעדנַא סָאד ךַאנ סנייא ,ןטָאדקענַא
 "סיוא ךיז טָאה עלַא ןופ רעמ ,טרעטיצעג ןבָאה טנעוו יד זַא ,רעטכעלעג

 קידוועריר ַאזַא טימ ,קנערק עטּפעלשרַאפ ַא ,רעקימָאק א רענייא טנכייצעג
 וצ ןָא ךָאנ טבייה רע רעדייא זַא ,ןניוא עקידנכאל עכלעזַא טימ ןוא םינּפ

 אקווד ןוא ,ךיוא טכַאל ןיילַא רע ,ןכַאל וצ ןָא ןיוש ןעמ טנייה ,ןלייצרעד

 ןוא ןטַײז יד רַאפ טנעה עדייב טימ ךיז טּפַאכ רע זַא ,יױזַא ,קַאמשעג
 .ןעַײרד ןיא ןַײא שזַא ךיז טנייב

 רעד ל?וק םסיז ןַײז ףֵא סיוא טפור -- !ןעמלעטנעשזד דנע סידיול ---

 טַײװ ױזַא ןיוש טַײצ רעצרוק רעד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,ןזח רעשזמָאל

 דנע סידייל --- .שילגנע ףַא בלַאה רעכעה ןיוש טדער רע זַא ,טנירגעגסיוא
 ,רעּפַאס רעד קיטראפ ןיוש ,(טעב עמ) וילּפ ,שיט םוצ !ןעמלעטנעשזד

 טשינ ןבָאה סָאװ יד ,ןטעב גנַאל טזָאלעג טשינ ךיז טָאה םלוע רעד

 רעטרע ערעייז ןעמענרַאפ וצ דלַאב ןעוועג טיירג ןענַײז ,טשינרַאנ ןָאטעג
 רָאנ ןבָאה ,"?לקָאניּפ, ןיא טריזומַא ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןוא ,שיט םורַא

 ןרעדנַא םעד רענייא ןבענעגרעביא ,םינמוזמ ל?סיב סָאד טלייצעגרעביא
 טָאה סע לפיוו רעוו ,(העידי א) טרָאּפַאר ַא רעמינּפ עטרעקַאלפעצ טימ

 ,ןריולרַאפ טָאה סע לפיוו רעוו ןוא ,ןעננוועג

 קיצפופ ןוא ריפ לטיּפַאק

 רעטסַײמטסַאט .-- בלַאװש לסינ

 -ענ ןוא ,עֶלַא טעמכ ןבָאה ןריולרַאפ זַא ,ןזיוועגסױרַא ךיז טָאה סע

 ַאטעירנעה ,ענַאדַאמירּפ רעזדנוא רָאנ טָאה טלענ עצנַאנ סָאד ןענוװ
 .רעיוט ךרוד ןוא ריט ךרוד ןעגנַאנעג טנווַא םעד ריא ןיא סע .,בֵלַאװש

 םינּפ סָאד ןוא ,טלענ סָאד ןלייצ םעניא ןנַארטרַאפ יױזַא ןעוועג ןיא יז

 רָאנ ,םענייק ךיז םורַא ןעזעג טשינ טָאה יז זַא ,טמַאלפענ ױזַא ריא טָאה

 -ַאק עלעדנַײרב ןוא קַאזיא רעדורב רעד ,ןרַאלַאד ןוא ןרָאלָאד ,ןרָאלַאד
 טימ ןעזענוצ ;וא ריא רעביא ןענַאטשעג טַײצ עצנַאנ יד ןענַײז סָאװ ,קַאז

 ,ןַײרַא ?לוקידיר ןיא ךיז וצ טלעג סָאד טערבעשז יז יוװ ,ןגיוא ענדעשז

 יז לי יצ ?ןרַאלָאד יד טימ ןָאט וצ יז טנכער סאו ,טגערפעג יז ןבָאה

 (?פביטש) עקזַײה א רעדָא ,סדנַאמַײד רעדָא ,רַאקָאטַאמ א ןפיוק ןזָאל ריז

 ןעלציוו רעייז ףַא רעבָא ייז טָאה אטעירנעה ?וינעווע רעטפניפ רעד ףַא
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 סָאװ וליפַא טרעהעג טשינרָאג טָאה יז .טשינרָאג טרעמטנעעג טשינ ריז

 -מָאק עקשיטַאלּפ יד טקרעמַאבמוא טזָאלעגכרוד טָאה יז ,ריא וצ טדער עמ

 ,רעגרע טשינ ןטרָאק ןיא טליּפש יז זַא ,סרענטרַאּפ עריא ןופ ןטנעמילּפ
 ...רעטַאעט ןיא טנניז יז יו

 -סַײגַאב רערעדנוזַאב טימ טָאה -- !(טנכייצעגסיוא) ?לופיטויב ---

 ןוא םינּפ ןטיור ןטימ ןעמלעטנעשזד רעטלָאנעג רעד ןפורעגסיוא גננורעט

 -נַאג יד ךיז טָאה ןעמלעטנעשזד רעקיזָאד רעד .,זָאנ רעקיציּפש רעד טימ

 ריא טכַאמעג טָאה רע .ענַאדַאמירּפ רעד םורַא טרַאשעג קרַאטש טַײצ עצ

 -ַאק ַא יו ,ךיז טקעלַאב ןוא טלכיימשעג ,ךעלגייא עקידלמיוב-קידווענח
 טנַאה ןצעזקעװַא דיז טַָאהעג קשח רעייז טָאה רע זַא ,סיוא טזַײװ סע .רעט

 -עג ןלעפעג ךרע ןַא ןָא םיא ןיא סָאװ ,ענַאדַאמירּפ רעד טימ טנַאה ַאב
 -טסָאט ןוא רעשזדענעמ סלַא ;קילנמוא ןַא ןפַארטעג רעבָא םיא טָאה ,ןרָאוװ

 ,בלַאװש לסינ ןבעגענסיױרַא ךדיז טָאה טנוװַא םעד ןופ רעטסַײמ

 ןַײז רַאפ ןעמונעג ךיז טָאה רָאטַאניבמָאק רעטמירַאב רעזדנוא

 ַא ןופ טסנרע ןצנַאג ןטימ -- שיט םורַא טסענ יד ןצעזוצסיוא --- באשזד
 ,טפַאשהירב רעקיצניװו טשינ ַײברעד ןזיװַאבסיױורַא טָאה ןוא ןַאמסענזיב

 -עגסיוא םלוע םעד טָאה רע .סעיצַאניבמָאק ענַײז ערעדנַא עֵּלַא ַאב יו

 ַא טנַאה רעדעי ַאב ןבָאה לָאז "ידייל, עכעלטיא זַא ,קיצנוק ױזַא טצעז

 -ַײב םוצ .ידייל ַא ףַא ןרעילַאװַאק ייווצ וצ --- טסייה סָאד ,רעילַאװַאק

 ןופ טנעגַא םעד טַײז ןייא ןופ טַאהעג טָאה עטנזח רעשזמָאל יד ;ליּפש

 רעד ןופ ןוא ,ןניוא עקידנרערט יד טימ גנוי ןליווו םעד ,ןענישאמבַײרש
 וַא ענייא ...שיילפנסקָא טימ טקעמש סָאװ ,בצק םעד -- טַײז רערעדנַא

 םעד טנַאה רעטכער רעד ןופ טָאחעג טָאה ןָאיניש ןסיורג ַא טימ עסירטקַא

 רעקניל רעד ןופ ןוא ,ךעלהאּפ ענעגיובעגרעטנוא יד טימ ?הומ םעד בר

 רע זַא ,טנעקרעד עמ סָאװ ,ירעוֲאב רעד ןופ דעדַײנש םעד -- טנַאה

 ױזַא ןוא .ייז ןקַאנק ,טסע רע זא ,םערָאװ ,ןייצ עטלעטשעגנַײרַא טנַארט

 | ,רעטַײװ

 ןבָאה ןלָאז ןרעילַאװַאק יד טימ סידייל יד זַא ,ןגָאז טשינ ןָאק עמ

 ,טָאה סָאוװ םערָאוו .טפַאשרַאבכַאנ רעייז טימ טונ קירעביא טליפעג ריז
 ?בצק ַא טימ רעדָא ,טנעגַא ןַא טימ ןגָאז וצ עטנזח ַא ענעדִיי ַא ,לשמל

 -ַײנש ַא טימ רעדָא ,?הומ ַא טימ עסירטקַא ןַא ןַא ךיז רעהעג סָאװ רעדָא

 -ַָאה וצ בלאווש ענַאדַאמירּפ רעד ןעמוקעגסיוא זיא רעבָא רַאפרעה ?רעד
 רעדורב םעד טַײז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ןַאקסעלַאפַאר טַײז ןייא ןופ ןב
 טָאה בלַאװש לסינ :ןיימ רעצנַאנ ןַײז ןעוועג זיא סָאד ןוא -- קאזיא

 טנַײה ןלָאז ,ָאקסעלַאפַאר ןוא ַאטעירנעה ,?רָאּפ סָאד זַא ,סיוכרוד טלַאװעג

 ןלעוו רימ יו ,קסע םוצ ןבָאה טפרַאדַאב ןעמ טָאה סָאד .םענייאניא ןציז

 א ר יי ...ןזַײװסיױוא דלַאב סָאד
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 רעד רָאנ ןבילבעג זיא ןדירפוצמוא ןוא טלעמשענסיוא ןצנַאננוא

 טָאה סָאװ ,זָאנ רעקיציּפש רעד טימ ןוא םינּפ ןטיור ןטימ ןעמלעטנעשזד

 סיעכחלוצ ּףֵא יװ ראנ עקַאט סעּפע .ענָאדַאמירּפ רעד ןיא טבילרַאפ ךיז

 -נַײרב רעדָא ,קַאינרעשט םַאדַאמ יד ןענידַאב וצ ןעמוקענסיוא םיא ןיא

 לימוצ ןיוש ןוא ,ליבָאמַאקַאל ַא יװ ,טציוושעג טָאה סאו ,קַאזָאק עלעד

 ןיוש געמ סע .תוחיר עפרַאש ערעדנַא ןוא ףײזײלושטַאּפ טימ טקעמשעג

 -ניוװעגנַא ריא טָאה רעילַאװַאק רעקיזָאד דעד סָאװ ,ןַײרַא םי ןיא ןלַאפ

 ,ךעלפעה רעייזרעייז ריא טימ ךיז רע זיא ןעגנַאנַאב שטאכ טעוועשט

 -נוא ,רעלעט םעד טקורענוצ ריש טָאה רע :ןעמלעטנעשזד רעטכע ןַא יו

 -ענכַאנ ךיז ,ןָאלג ריא ןיא רעסַאװ ןסָאנעגנָא ,טיורב סָאד ןנַארטעגרעט

 קַאזָאק עלעדנַײרב .(ביל טָאה) ?טכַײלנ, יז ןַײװװ ַא רַאפ סָאװ ,טנערפ

 -םֹוא עלַא ןיא ןדירפוצ ןַײז טנוװַא ןקיזָאד םעד טקיטכערַאב ןעוועג ןיא

 ךיז רימַאל .קַאזַאק עלעדנַײרב ןופ טציא ןדייר טשינ רימָאֿל רָאנ ..,םינ

 .ןעמלעטנעשזד ןטלָאנעג םעד ,רעילַאװַאק ריא וצ ןרעקמוא רעסעב

 -סיוא םיא טָאה ,שינעפעשַאב ןייק טשינ טזָאלרַאפ סָאװ טָאנ רעד

 -עמ רעד טָאה ,דעלננע ?סיב ַא ןזיוװענסױרַא ךיז ןבָאה ןשיט יד .טריפעגנ

 םעד עװעדנַאמָאק ַא ןבענעג בלַאװש ?סינ רעטסַײמטסָאט ןוא רעשזדענ

 ןוא ,ןקֹור ךיז ןעמונעג טָאה םלוע רעד ןוא .ןקור ךיז לָאז עמ ,םלוע

 ןעמלעטנעשזד רעזדנוא ןעמוקעגנסיוא זיא'ס זיב ,ךיז טקורעג גנַאֿפ ױזַא

 ַא ןרָאװעג םיא זיא'ס ןוא -- ענַאדַאמירּפ רעד ןגעקַא טָארוקַא ןציז וצ

 יד טימ ןטעברַא וצ טייקכעלנעמ יד טאדעג טָאה רע :;:ןניוא יד ןיא טכיל

 ַא ןעמונעג טָאה סע ,תמא .טסולנ ץרַאה ןַײז ?פיוו שיט ןרעטנוא סיפ

 טָאה רע .טליצעג טָאה רע ווו ,ןיהַא ןפָארטעג טָאה רע זיב טַײצ ?סיב

 רעדָא ,סיפ סָאקסעלַאפַאר טימ רעדָא לָאמ רַאּפ ַא טננעגַאב טָאהעג דךיז

 טננעגַאב טָאה רע זַא ,רעטעּפש טשרע .בלַאװש קַאזיא ןופ םילגר יד טימ

 רע זַא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה ,םינּפ סענָאדַאטירּפ רעד ףַא עלעכיימש ַא

 יי | .טַײר-ללָא יא

 םענירג םעד ףַא רעַײפ ַא טנערבעג םיא ןיא טָאה ןנעווטפעדנופ

 .היפהפי רעד טָא ןבענ טנעָאנ ױזַא טציז רע סָאװ ,(ָאקסעלַאפַאר) רוחב

 םוצ ןגיובעגנָא לָאמעלַא ענַאדַאמירּפ יד ךיז טָאה ,סיעכהל וצ ףַא יו ,ןוא

 ןפרַאוװרַאפ ,טכַאלעג ןוא םיא טימ ךיז טעדוסעג ,רעיוא ןפַא רוחב םענירג

 -ידלרעּפ עטנכייצעגסיוא ןופ ןעייר ייווצ ןזיוװַאב ןוא רעטניהַא ּפָאק םעד

 שיפ יד ךָאנ ןוא שיפ יד רַאפ טָאה סָאװ ,ןעמלעטנעשזד רעד ,ןייצ עק

 ןופ ןרָאװעג טכַאקעצ סעװַאטַאק ףַא טשינ זיא ,הסוכ ַא ןעמונעג טאהעג

 ַא ןיא רע ןַא ,ןסעגרַאפ רָאנ ,םינּפַא ,טָאה רע) טכוזרעפַײא ןוא האנק

 עזייב עכלעזַא ןָאקסעלַאּפַאר ףַא ןפרַאװ ןעמונעג טָאה ןוא (רעטכַײוװַאב



 ם כי 5 ע - ם ו ? ש 200

 טשינ רעיש ,ןכַאל ןעמונעג רעמ ךָאנ טָאה ַאטעירנעה זַא ,ןגיוא עשינלזנ
 .רעטכעלעג רַאפ טצַאלּפעג

 רעד טָא זיא רעװ ןוא ?ןסיוו ןלעוו דיא טלָאװ ,יז טכַאל סָאװ ---
 טלַאה ךיא) וישטעבלַא ?םיא טימ דיז טעקשוש סָאװ ,רוחב עװַאקעשט
 ...ןדפאיבש דלָאי ַא ,קָאינכ ַא ,ןרָאהנירג ַא ןַײז ףרַאד סָאד זַא ,(טעוװ ַא

 ןוא ןעמלעטנעשזד רעקיטכיזרעפַײא רעד טכַארטעג ךיז טָאה ױזַא
 טשינ גנאל רעבָא טָאה סע ,שינעטער םעד ףָא חומ םעד ךיז ןכָארבעג
 ןכָאנ דלַאב ןרָאוװעג טרעפטנערַאפ םיא ןזיא שינעטער סָאד ןוא ,ןעמונעג
 .שטיּפס ןטשרע

 -טסָאט רעד ,בלַאװש ?סינ טָאה --- !ןעמלעטנעשזד דנע סידייל ---
 -םיוא ךַאמ ךיא --- ,םלוע םעד ןסיוו וצ ןבעגענ טנווַא םענופ רעטסַײמ
 -ּפִא טעװ שטיּפס רעטשרע רעד ןַא ,ןרעה ןוא ןעמַאד ענַײמ םאזקרעמ
 ןטרעעג רעזדנוא טעב ךיא ,רעמַאלק רעטסימ טנַײרּפ רעזדנוא ןטלַאה
 ןלַאקַאב יד ןליּפנַא ןלָאז ייז ,ןטריוו עטרעעג יד ,סעסימ ןַײז ןוא טריוו
 !טרָאװ סָאד טָאה ריא ,רעמַאלק רעטסימ .טסעג עטרעעג יד ןופ

 קיצפופ ןוא ףניפ לטיּפַאק

 טשטיּפס רעמַאלק רעטסימ

 ךיז ,ןענַאטשעגפיױוא רעמַאלק רעטסימ ןיא ,טרָאו סָאד ןעמוקַאב
 םעד ןוא דמעה סָאד ,גניקָאמס םעד טכַאמענ טכערוצ ,טסוהעגסיוא
 ךיז עליײשטַאפ רענעדַײז א טימ ,דרָאב-לצרעה ןַײז ןעמונעצ ןוא סּפינש
 עבָארג יד טימ טרַאּפשעגנָא ךיז ,ןרעטש םענעקורט םעד טשיוועגסווא
 טפאשלעזעג עצנַאנ יד ןעמונענמורַא ,שיט ןיא טנעה עדייב ןופ רעגניפ
 -עג רע טָאה עזױּפ רעגנַאל א ךָאנ ןוא ,ּפיל ַא ןסיברַאפ ,קוק ןייא טימ
 .ןשטיּפס ןעמונ

 ןטלַאהענ ןַא דימת ןופ ךיז טָאה רעמַאלק רעטסימ טנַײרפ רעזדנוא
 רעד ןיא רָאנ .רענדער ןטוג ַא רַאפ -- טסייה סָאד ,"רעקיּפס, א רַאפ
 יױזַא טרעהעגנָא ךיז רע טָאה עקירעמַא ןיא זיא רע טניז ןופ טַײצ רעצרוק
 רעד ףַא רָאנ טרַאװ רע זַא ,ןשטיּפס ןוא תושרד ,סרושטסעק ענייש ליפ
 --- ןוא .טדערעג טסייה סָאװ ,רענַאקירעמַא יד ןזַײװַאב וצ טייחנגעלעג
 רעטסימ זַא ,ןבעגוצ זומ עמ --- ןײגקעװַא טשינ ןעמ ןָאק תמא םעד ןופ
 ןיילַא ןדייר םצע רעד ,טסייה סָאד .רענדער רענייש ַא עקַאט זיא רעמַאלק
 טשינ ןוא ,רעטרעוװ ןיא יו ,טלַאהניא ןיא ךַײר ױזַא טשינ םיא ַאב זיא
 -נָא טרעוו סָאװ ,סָאד טָא ,רַארּפשסיױא רעד ןיא יו ,רעטרעוו ןיא ױזַא
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 -רַאפ ,רעמַאלק רעטסימ ?עמיטש יד טנַײה ,"רובידח-דותח, ַא ןפורעג

 ,ףרַאד עמ ןעוו ןוא ,ןרענוד לָאז'ס ,ףרַאד עמ ןעוו ,טסייוו ,ךימ ריא טייטש
 -םיוק זַא יֹוזַא ,עװַאטקָא רעטסקירעדינ רעד ףַא ןזָאלּפָארַא ךיז ,אברדא

 טנַײה ?ןדייר םַאב ךיז ןטלַאה סָאד טנַײה .ןרעהרעד לָאז רענעי סָאוװ ,םיוק

 עקיטכיוו רעייז ַא ,ריא טסייו ,טנעה יד ןליּפש ןדייר םַאב ?טנעה יד

 טימ ןעוו ,ןסיוו ףרַאד עמ ,ליומ סָאד יו ,רעקיצניוװ טשינ -שפא ,עלָאר
 ןוא ,ןבייהפיוא טנעה יד ףרַאד עמ ןעוו .ןגעװַאב וצ ןיחנווװו טנַאה רעסָאװ
 ןוא ,טסורב רעד ףַא ןגיילפיונוצ ייז ףרַאד עמ ןעוו ,ןזַאלּפָארַא -- ןעוו

 ,טסעוו רעד ןיא ןטלַאה ייז ףרַאד עמ ןעוו .ןעמענעצ ייז ףרַאד עמ ןעוו

 ןכַאנ אקווד ןעמ ףרַאד לָאמַא ןוא ,סענעשעקדוזיוה יד ןיא --- ןעוו ןוא
 ןטלאה טנעה יד ,קירוצ טירט ייווצ םולשב יאוב א ןכַאמ רענוד ןסיורג

 ַא ַײברעד ןכַאמ ןוא ,טַײז ַא ףֵא ?סיב ַא ּפָאק םעד ,ןטניה ןופ הליחמ
 ןפורעגנָא סע טרעוו "ןעטנעַאּפ, .עזױּפ רענייש א טימ גנוגעווַאב ענייש

 יד ןיא טנעה יד ןטלַאה ןטימ ?ןעטנעָאּפ, עקיזָאד יד ןוא ,עקירעמַא ןיא
 טָאה ןעננונעװַאב עשירָאטַארַא ענייש עקידעביא עלַא טימ ןוא סענעשעק

 -וא ,סרעקיּפס רענַאקירעמַא יד ןֹופ טשַאנעג רעמַאלק רעטפסימ רעזדנוא

 ,סעקוועשטיּפ עֶלַא טימ ןעמונעגרעב

 סָאװ ,עדער עצנַאנ יד ַאד ןעגנערב טשינ ןענַאק רימ סָאװ ,חריבע ןַא

 -ענסיוא ליפוצ ,גנַאל וצ ןזיא יז לַײוװ ,ןטלַאהעגּפָא טָאה רעמַאלק רעטסימ

 -ענכרוד ליפוצ ןוא רעטרעוזחצילמ רעדָא עיזעַאּפ רעכיוה טימ טשימ

 ןעמזירָאפַא ןוא םיקוסּפ ,ןזַארפ עקידנעגנילק רָאנ ,עטסוּפ טימ טבעוו
 עשילננע ןוא ,ןרָאוװעג טנַאזעג טשינ לָאמנייק ןענַײז סָאװ ,עטנרעלעג ןֹופ

 רָאנ ,טרעפעפעג טוג ןוא ףרַאש רעייז וליפַא ןענַײז סָאװ ,רעטרעוװכירּפש

 ,קסע םוצ ןָא סָאוװ קיצניוװ רעדַײל ךיז ןרעהעג ייז

 יו שטיפס םעד ןֹופ ןטלַאהניא םעד רָאנ ןבענרעביא ןענַאק רימ

 :ןצרוק ןיא דעלנעמ טַײוװ

 רעמַאלק רעטסימ טָאח רעפענמוא ױזַא -- ,ןבעל סנשטנעמ םעד,
 ןיא ,רָאי רעזדנוא יוװ ,ןרעוו טלייטענסיוא ןָאק --- ,שטיּפס ןַײז ןביוהעגנָא

 -ימ ,גנילירפ רעד ,רעטניוו ןוא טסבראה ,רעמוז ,גנילירפ ;סעכָאּפע ריפ
 "ביל עמַאס יד ,עטסעב עמַאס יד זיא סָאד ןעמלעטנעשזד דנע סידייל ענ

 םענופ טַײצ עשיטעָאּפ עמַאס יד ,ןַא סע טפור וניבר השמ יו ,רעדָא ,עטס

 ,ןעילבפיוא ןַא טבייה ץֶלַא ןעוו ,טַײצ יד זיא סָאד --- גנילירפ רעד ,רָאי
 -לָלֶא ןיא ,ענַײה טנַאז יוװ ,יײװַאלָאס רעד ןעוו ,ןבעלפיוא ,ןסקַאוװפיואו

 טימ ןּפַאלק וצ ןָא טבייה ןשטנעמ ןננוי םענופ ץרַאה עגנוי סָאד ןעוו ,םַײר

 זדנוא ןופ רעוװ --- ,רעטלָאװ טנָאז -- ןעביל {ַא .עביל ןופ ?יפענ ַא

 ןַײז סָאװ ,קנַארטעג ןסיז םעד לַאקָאב םעד ןופ ןעקנורטעג טשינ טָאה

 "עב טשינ ויא --- יִאָטְסְלֶאֵט טנַאז -- ודָנוא ןופ רעוו ?עביל זיא ןעמַאנ
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 יד ןענופעג טשינ שינעכוזו ןוא ימ עגנַאל ךָאנ ןוא שידפ ןוא גנוי ןעוו

 .געוסנבעל ןַײז ןופ ןרעטײלנַאב עקיצנייא יד ןַײז לָאז סָאװ ,עקינעי

 ,ליפענ םעד ןֹופ רעקילייה ןוא רענעבַאהרע ,רענעש ןַײז ןעד ןָאק סָאװ
 ןעמָאנ ןטימ טניורקעג טָאה ריּפסקעש רעכעלברעטשמוא רעזדנוא סָאוו

 רעטלַא רָאנ רעד ןופ עטנרעלעג עסיורג עקילָאמַא יד ךָאנ ?עיטַאּפמיס

 ,םוליפַאטסיפעמ ,סענענַאיד ,סעטַארקַאס ,טנַאק ,ליּפשַײב םוצ ,יוװ ,טַײצ

 טייטש ןכַאז ַײרד ףא זַא ,טנָאזעג ןבָאה ןטסידומלת ערעזדנוא ךדיזא ןוא

 ןעסביא טנַאװ --- טלענ ןָא !עביל ףַא ןוא עביל ףַא ,עביל ףַא :טלעוז יד !
 טסוּפ ןבעל רעזדנוא זיא עביל ןָא רעבָא ,טַײר-ללָא ןַײז שטנעמ ַא זָאק ---
 -גנע רעד טגָאז יו רעדָא ,רעדור ַא ןַא ףיש ַא יו ,קידענַאלק ןוא רעל ןוא

 .,.?פֹוָאס ַא טואהדיוו ידָאב א קייל, :ןַאמשיל

 ,טנווַא םעד ןיא ,ָאד טָא טשינ ריא טליפ !ןעמלעטנעשזד דנע סידייל,
 -ייה סָאד סָאוװ ,רָאּפ ןכעלקילג םעד ןופ טייהנזעוונַא יד ,שיט םעד טָא ַאב

 עגנוי ערעייז ןדנובעגפיונוצ טָאה עיטַאּפמיס ןוא עביל ןופ ליפעג עקיל

 ענַײמ ָאי ?קיטנַאלטַא טַײז רענעי ףֵא ךָאנ ,םייחענ ןיא תמא ,רעצרעה

 ,טלעוו דעטלַא רעד ןיא ךָאנ ,קיטנַאלטַא טַײז רענעי ףַא ,ןעמַאד ןוא ןרעה

 .רעַײפ שילעה ַא ןיא טרעקַאלפעצ ןוא טנערבעצ עביל יד ייז ַאב ךיז טָאה

 -ענ ,ןענַאמָאר עלַא יו ךיז טָאה ,ןעמַאד ןוא ןרעה ענַײמ ,ןַאמָא-ר רעייז
 ,ַאלָאז ל?ימע טנָאז ,ןריווושעג ןבָאה דרע ןוא ?למיה רָאנ .םייחענ ןיא טריפ

 טנָאז יוװ רעדָא ,טלעוו רעד ףַא ךַאז ענענרַאברַאפ ןייק ןַײז טשינ לָאז'ס זַא

 ."קַאס ַא ןיא ליא ןַא ריַאה טָאננַאק וי, :ןַאמשילננע

 -ןיא ןיב ךע ,ּפיצנירּפ ןַײמ טסייוו ריא !ןעמלעטנעשזד דנע סידייל,

 סָאװ ,ןַאמ רעד טשינ ןיב ךע ,טניימ סָאד ,ךעלגנעהבַאנוא ,טע-נעּפעד
 -ַאכ ןַײמ ןיא טשינ טגיל סע ןוא ,ןַײרַא לּפעט ןיא םענעי ןקוקנַײרַא לָאז
 טשינ ןענַײז סענזיב סמענעי ,ןקעדטנא וצ סינמייחעג סמענעי רעטקַאר

 ןעהו, :ןַאמשילננע רעד טגָאז יוװ ,ןַא טשינ ךעמ טייג סע ,סענזיב ענַײמ

 ...דייס ּפיק סלע לֶא --- ?רָאװק סדנערפ |

 טָאה ןַאטלימ רעטכיד רעסיורג רעד !ןעמלעטנעשזד דנע סידייל,

 רימ זַא ,םוד ױזַא ןענַײז רימ זַא טשינ טניימ , :טקירדענסיוא ךיז לָאמַא

 ַא ןוא ?דיימ ַא ביל טָאה יִאֹב ַא סָאװו ,טכערמוא רַאפ ןטלַאה סע ןלָאז
 -נֹוזַאב טימ ןוא רעטרעוו ענַײז לָאהרעדיװ ךע ."יִאב א ביל טָאה ?דיימ

 ןוא דע זַא ,ןרעה ןוא ןעמַאד ענַײמ ,ןלייטטימ ךַײא דע ןָאק ץלַאטש ןרעד
 -ַָאה ,זדנוא טימ ַאד ךעז ןעניפעג עכלעוו ,טנַײרפ ענַײמ ןופ עקינייא ךָאנ
 טימ ןעוועג ןענַײז רימ דנרעוו ךָאנ ,ןעניוװַײב וצ טַאהעג קילג סָאד ןב

 י- ןעוו ,טנעמָאמ םענעכַאהרע ןכיוה םענעי ףיש ןפַא ?רָאּפ ןקיזָאד םעד |
 רעד טימ ,ןָארַײב טנָאז יוװ ,ןרָאװעג טלניזרַאפ ןיא ערעייז עביל עקילייה



 209 זר עט ש עד נ עש ז ד נָא 5 כב

 ןלעז ערעייז ןעוו ,טייקיבייא ןוא טַײהנבעגעגרעביא ,טַײהַײרפ ןופ העובש

 ....פָאטצלעמש םעניא ,ליווננע טגָאז יוװ ,ןצלָאמשענפיונוצ ךדעז ןבָאה

 ןופ טקַא רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד !ןעמלעטנעשזד דנע סידייל,

 ענַײמ ,ןַאמָאר ַא זיא סָאד ,עמַארד-סנצרעה א ןופ ,ןַאמָאד ןכעלרעה ַא

 .טלעוו רעטלַא רעד ןיא ,טרָאד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ןרעה ןוא ןעמַאד

 -רַאפ וצ טרעשַאב ןיא טקַא ןטצעל םעד ןכלעוו ןופ ,עמַארד ַא זיא סָאד

 ןופ דנַאל ןכעלקילנ םעד ןיא ,?לצרעה רָאדָאעט טנָאז יוװ ,ָאד דיז ןקידנע

 ,ָאד ,טרָאװ עטצעל סָאד ןרעוו טנַאזעג טעוװ ,דנַאל םעד ןיא ָאד .רַאלָאד

 יז ןלעוו ,דנַאל םעד ןיא ,ָאד ןגנַאהרָאפ רעד ןלַאפ טעװ ,דנַאל םעד ןיא

 ...אידעמַאק אל אטיניפ , ;רעליש טגָאז יוװ רעדָא ,טַײר-?לָא ןַײז

 ךַײא ןנינעגרַאפ ןוא ערע רימ טכַאמ סע !ןעמלעטנעשזד דנע סידייל,

 ןענַײז ןַאמָאר ןזיד ןֹופ ןדלעה יד סָאו ,םעד רעסיוא זַא ,ןלייטוצטימ
 ךָאנ ייז ןענַײז ,שירפ ןוא ןייש ןוא ננוי --- טסייה סָאד ,טַײר-ללָא עדייב

 קע ןייא ןופ ,טלעוו רעצנַאנ רעד ןיא טסנװַאב ןוא טמירַאב ךַײלג עדייב

 ןַײז טימ רע :רעטַאעט ןשידִיי ןיא טסנוק ןופ טיבעג ןפַא ,ןרעדנַא ןזיב

 .?ןעגניז ריא טימ יז ,ןליּפש

 ?ןעמָאנ םַאב ןפורנַא ייז ךַײא ךע לָאז !ןעמלעטנעשזד דנע סידייל,
 טנַאה ָאד ייז ןציז טָא .ייז טנעק ריא םערָאװ ,קירעביא זיא'ס ,ןיימ דע

 ענג עלַא סיוועג ןיוש ריא טָאה יז .דעלעבַײט יד יו ,ךַײא רַאפ טנַאה ַאב
 טנעקרענָא ריא טָאה עֶלַא ןוא טרעדנוװַאב יז ריא טָאה עלַא ,ןעגניז טרעה
 -- רעטלייװרעדסיוא ריא -- רע ןוא .סערַײא-סָאנעוב ןופ ןדרעטש םעד

 -ַאקֹוב ןופ רַאטס רעטמירַאב ןיֹוש לַארעביא רָאנ ,רעגנוי רעד זיא סָאד
 -ַאב ֹוצ ןוא ןרעה ֹוצ ןנינעגרַאפ סָאד ןבָאה ןלעוװו רימ ןכלעוו ,טשער

 םוצ טירטפיוא ןַײז ַאב טַײצ לעד ןיא ןנרַאמ יוז ,רעטעּפש טשינ ןרעדנווו

 -ַאב ךיז טָאה ריא ביֹוא ,רעטַאעט-לעקינ ןטמירַאב םעניא לָאמ ןטשרע
 טשינ ךָאנ טָאה ריא ביוא ןוא ,טַײר-ללָא ריא טנעז ,סטעקיט טימ טגרָאז

 ןיב ךע ,ןענעיַאװַאב ךעז 'רפ ץנַאג ןגרַאמ ןעז ריא טלָאז ,סטעקיט ןייק
 -יא) סרעטיילוקעּפס ַאב ןדַײס ,ןנירק ייז טעוו ריא זַא ,ברע טשינ דךַײא

 ,"(סרעפיוקרַאפרעב

 עז ךע ןוא ?רָאּפ ןויד ןֹפַא קוק ךע !ןעמלעטנעשזד דנע סידייל;
 -רַאֿפ ךע ןוא ,רעַײמ שילעה ַא ןיא ןדנוצעגנָא ךיז ןבָאה רעמינּפ ערעייז

 ןגוא סנעמעלַא ערעזדנוא ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא ןליפענ ערעייז ייטש

 ,ןשטניוו ייז רימָאֿל ,נוויז ןכעלקילנ ןקיזָאד םעד ףַא טדנעוועגנַא ןענַײז
 יו ,רעקיצניו טשינ ערעירַאקסנבעל רעייז ןיא טַײרללַא ןַײז ןלָאז ייז

 ןבעל סע !טסנוק עשידִיי יד טבעל סע ,עניב רעד ףַא טַײר-?לָא ןענַײז ייז

 -הו םיבחאנה יד ןבעל סע !סרַאטס ערעזדנוא ןבעל סע !רעטסירּפ עריא

 סיוא זָאל ןוא טסַאָאט ןַײמ ףיוא ביוה ךע !רָאּפ-עביל סָאד -- םימיענ
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 ריפ ייררוה --- הלכ לוקֹו ןתח ?ֹוק :ךלמה המלש ןופ רעטרעוו יד טימ
 "! ! ! ייררוה ! | בלַאװש אטעירנעה סימ ריפ ייררוה !ַָאקסעלַאּפַאר רעטסימ

 יד ןביוהעגפיוא ,טסענ עלַא טרענודעגסיוא ןבָאה ----- !יירדוח
 ָאעל ןוא בלַאװש ַאטעירנעה ,?רָאּפ ןכעלקילג םוצ טסירגעג ןוא ןלַאקַאב
 ,ָאקסעלַאפַאר

| 

 קיצפופ ןוא סקעז לטיּפַאק

 רעלעט רענעכַארבעצ רעד

 {ןכַאנ ןלאקָאב יד טימ ךיז ןּפַאלס סָאד ןוא "ייררוח, ןעַײרש סָאד
 טשינ רעמ ןעוועג זיא סָאד --- רעמַאלק רעטסימ ןופ שטיּפס ןקידנצנעלג

 -ַאמ יד ןוא טעקיטע רעד ,גחנמ רעד טרעדָאפ סע יװ טיול ,?עיציפַא זַא
 -מָאל יד ןעוו ,טלָאמעד טשרע ןביוהעגנַא ךיז טָאה החמש עטכער יד .עד

 רָאפ טמוק הלודג יד סָאװ ,םעד ןופ ךעלקילג ןוא ןדירפוצ ,עטנזח רעשז

 ןַײרַא יױזַא ,טרעקַאלפעצ ןוא טציחעצ יױזַא ךיז טָאה ,בוטש ןיא ריא ַאב

 םיא ןבעגעג ,טנעה עדייב ןיא רעלעט ַא טּפַאכעג טָאה יז זַא ,טרַאזַא ןיגְו
 ,ךעלקיטש ףַא ןכַארבעצ ,ּפָארַא ףרָאו א ןוא ּפָאק ןרעביא ףיוא ביוה ַא
 ,עקניזימ יד ןבעגסיוא טבעלרעד טָאה סָאװ ,עטתנתוחמ עתמא ןַא יוװ ןוא
 :ןפורענסיוא יז טָאה

 !בוט-לזמ ---

 ,םלוע רעצנַאג רעד טּפַאכעגרעטנוא טָאה -- !בוט-לזמ !בוטדלזמ --
 ןשוס ןבענעג זָאל ַא ךיז ןבָאה ,סע טסייה החּפשמ יד ,עטנעַאנ יד ןוא
 ?סינ --- ןתוחמ-טּפיוח רעד ,דעלנייוועג ,עֶלַא ןופ רעַירפ ,הלכ-ןתח טימ
 ,ּפעקינ רעטסימ ,רעמַאלק רעטסימ ,קַאזיא רעדורב רעד ךָאנרעד .בלַאװש
 ןיא שינעשוק סָאד תמחמ ןוא ,קַאזָאק עלעדנַײרב ,עטנזח יד ,ןזח רעד
 ,ןרעדנַא ןרעביא סנייא ,םענייאניא עֶלַא רָאנ ,רדס יּפלע טשינ ןעגנַאגעג
 רעטלַָאגעג רעד ךיז טָאה ,תוחמש עכלעזַא אב ןיא רענייטש רעד יו
 "ןתח טײמ ןשוק טּפַאכעגנַײרַא ךיוא םינּפ ןטיור ןטימ ןעמלעטנעשזד
 | ,חלכ רעד טימ יוװ ,ןתח ןטימ טשינ רעלטננייא --- טסייה סָאד ,הלכ

 ןיא ןזח רעשומָאל םַאב ןיא רעלעט םענעכַארבעצ ןכָאנ החמש יד
 ַא ןייג ַאב טעמכ טלַאהעג ןיוש טָאה סע זַא ,סיורג ױזַא ןרָאװעג בוטש
 ,לצנעט

 טנפעעג ,בלאווש ?סינ ןֿפורעגסיױא טָאה -- !חור רעד סָאד טּפַאכ --
 ךיז ןוא רעזעלנ עלופ ןעמעלַא ןסָאגעגנָא ,ןַײװ רעשעלפ עכעלטע ךָאנ
 "ןַײה ךַאִנ בָאה ךיא !חור רעד סָאד טֵּפַשַכ -- ,ןסֶעֶנרַׂאפ טשינ ךיוא ריז
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 ַא ךימ טעז ריא יוװ ,ןּפָארט ַא ןגָאז טלָאז ריא טכוזרַאֿפ טשינ טנווָא ןקיט
 םייחל ןעקנירט רימָאל ,לעקינ רעטסימ ןוא רעַמַאלק רעטסימ !ןקידנעמיווש

 סָאד יוװ ,חנידמ ערעַײט אזא טכַארטענסיױא טָאה סָאװ ,ןסובמולַאק רַאֿפ

 !ןזח ,ייס !רָאי אזַא רימ ףַא ,ענעדלָאנ א ,הנידמ עסיז ַא ,עקירעמַא זיא
 ?רכזןב א ףֶא סָאבעלַאב-טַאטש רעשזמָאל ַא יו ,סעּפע ריא טציז סאו

 ןעמ טנניז סָאװרַאפ ?םרכזו םמש חמי ,סרעּפַאלק יד סעּפע ןענַײז וו
 יד רעהַא סיורַא טשרָאקַא םענ ,קַאזיא רעדורב ?סכעליירפ ַא סעּפע טשינ

 וד סָאװ זַײװ ,?צנעט ַא ריא טימ ּפַאכ ןוא שיט םענופ קַאינרעשט סעסימ
 "עלַאב ַא יװ ,טצנַאט רעדורב ןַײמ !סנעמלעטנעשזד דנע סידייל ,טסנַאק
 םנעמעלַא ןבָאה ױוַא לָאז ךיא ,טָארט ןרעוש א טָאה רע שטָאכ ,עניר

 !סטוג

 עלעדנַײרב) קַאינרעשט סעסימ רעד ףֵא ךיז טָאה רעטרעוו יד ַאב
 ןוא ,הפרש ַא יװ ,טנערבעג ןוא םינּפ עקיכעלַײק סָאד ןדנוצעגנַא (קַאזָאק
 -ענפיוא זיא ,?לזעלג ןרעטנוא ןעוועג ןיוש זיא סָאוװ ,קַאזיא רעדורב רעד
 ,טרָאװ ןייא טימ ,ןָאק רע סָאװ ,ןזַײװַאב וצ ןעוועג טיירג זיא ןוא ןענַאטש
 רענעטלעז א ,החמשו ןושש ןעװעג זיא בוטש ןיא ןזח רעשזמַאל םַאב
 רַאּפ עכעלקילנ סָאד ?רַאּפ עכעלקילג סָאד ןוא ,לָאמ-סנק רעכעליירפ ןוא
 -ןטכיול ןוא עקידנענַײש טימ טנַאה ַאב טנַאה ,ןָאנביױא ןסעזעג ןענַײז
 .הלכ-ןתח עתמאו יו ,רעמינּפ עקיד

 ,סעיצַאניבמָאק עלַא ןופ ,ךעליירפ ןַײז טנעמענ טָאה בלַאװש לסינ
 יד זיא ,טכַארטעגוצ לָאמַא ןיא סע ןעוו טָאה ּפָאק רעלַאינעג ןַײז סָאװ
 ןטימ ןוא ןזח רעשזמָאל םַאב ייט ?זעלג ןטימ עעיצַאניבמַאק עחיזָאד
 -נטארעג ןוא עטסעב יד טשינ ביוא ןעוועג רעמַאלק רעטסימ ןופ שטיּפס
 "צה יד טליּפשעג ךָאנ טָאה וצרעד זַא ,ןבעגוצרעביא ףרַאדַאב עמ ,עטס
 דפעה רעגנוי רעזדנוא ןעוו ,טַײצ אזא ןיא ןפָארטעג טָאה רע .ךיוא החל
 "מורא ,טעלשרעניה רעד ןיא ,ןעזענ ןביוא ןבָאה רימ יוװ ,ןעוװעג זיא
 רעד ,טַײז ןייא ןֹופ .והותה-םלוע ןיא יוװ ,קרָאי-וינ ןיא טעשזדנַאלבעג
 םעַײנ םעד טימ ןשטנעמ עַײנ יד טימ טלעוװ רעַײנ רעד ןופ םַארערַאט
 ,ןרעוו טניווועגנ ךיג ױזַא טשינ ןַאק שטנעמ רעשירפ ַא ןכלעוו וצ ,ןבעל טרַא
 ןפַײפ ןוא ןזָאלב סָאד ,רעטעלב יד ןופ ןקיוּפ סָאד ,טַײז רערעדנַא רעד ןופ
 ,תואלפנו םיסנ ,ןטייקסיורג םיא ןנעוו ןלייצרעד ןטימ ,ןרעטיימורט ןטימ
 .ןגיולפעג טשינ ,ןגיוטשעג טשינ סָאװ ,ןכַאז םיא ףַא ןטכַארטסיױא ןטימ
 ןגייפ ,םיא םורַא ךיז ןעיירד סָאװ ,"סערעטוגיטש, יד --- םלוכ לעו ןוא
 :תודוס-דוסב ,ךעלנייווענ ,תועבגו םירה ֹוצ םיא ןגָאז ,ןקילג רַאפ םיא
 רעבירא טייג ןוא ,ייז ןנָאז ,עניב עשידִיי יד טזַאלרַאפ רע רָאנ דלַאביוופ
 ייברעד .."טלעוו עַײנ ַא םיא רַאפ ךיז טנפע יױזַא ,םלועה-תומוא יד ֹוצ
 עטסערג יד ןופ ,ןרַאטס עטמירַאב ןופ ןליּפשַײב טכַארבענ םיא ןעמ טָאה
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 ןעוועג רעִירפ ןענַײז סָאוװ ,סערעּפָא ןוא סרעטַאעט עשיטאמַארד עשילגנע
 ןגעק ןנילפ ,ןגָאז ןַאק עמ ,טשינרָאגעבעש טשינרַאנ םי טימ ךַײלגרַאפ ןיא

 :ןעז ייז לָאז ןעמ ,היכז ַא ןבָאה ןעמ פרַאד טנַײה ןוא -- טנַאפלעה א
 עטסנעש יד ןוא ןליבָאמַאטיױא ענענייא ,סעליוו ענענייא ,רעזַײה ענעגייא,
 זיא'ס םערָאװ ,דניוושעג אקווד ןוא ,ךיג אקווד ןֹוא !ַאכדַאכ -- תובקנ

 ... ּפָאײררַאה ןופ דנַאל ַא ,ַאקירעמַא זיא'ס ,ּפָארוי טשינ

 ןבָאה ןצכעגָאז ןוא תורמימ ,תוישעמ עֶלַא יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 רע ןוא ,שזַארוק םיא ןבעגענוצ ןוא דלעה רעזדנוא ּפָאק םעד טיירדרַאפ

 רע ידכב ,עניב רעד ףַא רעכיג סָאװ ןטערטוצסיורַא קשח ןעמוקַאב טָאה

 חוכב ןיא רע סָאװו ןוא טנַאמרַאפ רע סָאװ ,זיא רע רעוװ ,ןזַײוװַאב לָאז

 .ןבעג וצ

 ןבילבעג זיא רע סָאװ ,סָאד ךיוא וצרעד ןפלאהעגטימ טָאה ךס ַא

 ןיא ווירב ןסיורג ןטשרע ןַײז ,ווידב ןקיצרַאחנּפָא ןַײז ףַא רעפטנע ןַא ןָא

 ןעוװעג םיא ןזיא סָאו ,רעד וצ ןבירשעגקעוַא טָאה רע סָאװ ,ןבעל ןַײז

 ,םוטקילייה ַא יװ ,טָאה רע סָאװ ,טלעװו רעד ףַא ג;נידצלַא ןופ רערעַײט

 ..ןצרַאה ןיא ךיז ַאב ןגָארטעגמורַא טַײצ ַאזַא
 טננגעגַאב לָאמעלַא רע טָאה ,רעטעלב רעקרָאי-ינ יד טקוקעגנכָאנ

 אשירנג ןופ ןעמָאנ ןטימ ןעמַאזוצ לָאמעלא,,קַאוװיּפס ַאזָאר ןעמָאנ םעד
 -עשטירּפ ַא יוװ ,דיא ךָאנ טּפעלשעגכָאנ דימת ךיז טָאה סָאװ ,ךַאמלעטס

 יז זָאל, ,ץרַאה סָאד םיא ןטינשעג ןוא ןניוא יד םיא ןכָאטשעג ןוא ,עּפ

 ;ךַאמלעטס ַאשירג ריא טימ -- טכַארטעג דיז רע טָאה -- ךעלקילנ ןַײז

 ןַײמ ףַא ןרעפטנע ;דובכ ןיא ןוא רשוע ןיא ןרעטלע םיא טימ ךיז יז זָאל
 יוזַא ןוא ןרָאװעג סיורנ ױזַא זיא יז רעדָא .טנעמעג ךָאד יז טָאה ווירב

 ריא ןופ ןסעגרַאפ ראנג ןיוש טָאה יז זַא ,טייקסיורג ריא ןיא קעװַא טַײוו

 ןצנַאגניא סע ליוװ יז ?ןעקנעדעג טשינ םיא ?ליוװ יז רעדָא ?םייה רעקילָאמַא

 טגייל סָאװ טנַײה ,ױזַא דלַאביװ ?םולח ןזייב ַא יװ ,ןסעגרַאפ ,ןסעגרַאפ

 ךיוא רע זַא ,רעכַײלג טשינ ןעד ןיא ?ריא ךָאנ טלעוו יד יױזַא ןַײא רע

 ....?םולח ןזייב ַא יוװ ,ןסעגרַאפ ,ןסענרַאפ יז לָאז

 ןעמעוו בילוצ ,ןסעגרַאפ ףוס-לכ-ףוס ןעוועג טיירג זיא ָאקסעלַאפַאר

 ,ךעלטננייא םיא טָאה סעכלעוו ןוא רעהַא ןעמוקעג ,ךעלטנגייא ,ןיא רע
 ,ןרירנַײא טלָאוועג ןיילַא ךיז טָאה רע ,דנַאל ןקיזָאד םעניא ,רעהַא ןגיוצעג

 ןוא ,ערעירַאק רענענייא ןַײװ בילוצ ,ךיז בילוצ רע זיא רעהַא ןעמוקעג זַא
 רעגנוי רעזדנוא זיא טציא ךיוא ױזַא ,ןטַײצ ערעסעב יד ןיא ,לָאמַא יו
 .סעיזַאטנאפ ןוא ןעמיורט ןופ טלעוו ַא ןיא ןעננַאגעגמורַא תומולחה-לעב

 -טסַאג ןטשרע ןַײז ןעגנַאנעגרעביא זיא טָא זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע

 טָאה לקַאטקעּפס ןטייווצ םוצ זַא ,קידנצנעלנ טַײוװ יױזַא עקירעמַא ןיא ֿלָאר

 יו ,רעדַא ,טּפַאכעגפיוא םיא טָאה עמ :;טכיירנרעד טשינרָאנ ןיוש סָאד
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 רעד ןופ ןעמונענוצ -- טסייה סָאד ,"טּפענדיקעג, ,טרָאד סָאד טפור עמ

 זיא טָא ןוא ,טגנַאלרַאפ טָאה עמ לפיוו, םיא רַאפ טלָאצַאב ,עניב רעשירִיי

 רעקרָאידינ עטסערנ יד ןופ םענייא ןיא ,עניב רעשילננע רעד הַא ןיוש רע

 ןוא עקירעמַא רעביא טננילק ַאקסעלַאפַאר ןעמָאנ רעד ןוא ,סרעטַאעט

 ךיז טלַאה סָאוװ ,קַאוװיּפס רעטמירַאב רעד וצ ,ריא וצ שזַא טכיירנרעד
 ריא טעוו רע ,ןענעכער ריא טימ ךדיז רע טעװ טלַָאמעד !וָא ,סיורג ױזַא

 ַאב סָאװ ,גנידצלַא ןערמולסיוא ןיוש ריא טעוװ רע ,זיא רעטלע רעוו ,ןזַײװ
 תמא םענייר ןצנַאג םעד ןנָאזסױרַא ריא טעוװו רע .המשנ רעד ףַא םיא

 יד טנידרַאפ טשינ טָאה יז זַא ;טרעוו טשינ ךעלטננייא ,זיא יז זַא --

 זַא ;ףָאלש ןָא טכַארברַאפ לָאמַא ריא רעביא טָאה רע סָאװ ,טכענ עגנַאל

 זַא ;טרעטכינעגסיוא ךיז רע טָאה טציא ןוא ,טרוכישרַאפ ןעוועג זיא רע

 "עג זיא רע זַא ;ןרָאװענ רענילק רע זיא טציא ןוא ,רָאנ ַא ןעוועג זיא רע
 -ענסיוא ןצנַאנניא ,טלייהעגסיוא ןיוש ךיז רע טָאה טציא ,קנַארק ןעוו
 ' ,.,טלייה

 א ןעמונעג עֶלַא טימ ךַײלג ןזח רעד טָאה ןעקנַאדעג עכלעזַא ןיא
 -ייא ןַײז ףַא עלַא טימ ךַײלנ ךיז טיירפעג ןוא טכַאלעג ,הסוכ ַא ךָאנ הסוכ

 -וקענרָאפ ןיא ָאד סָאװ ,טַײקעצ טכעה טשינ ךָאנ ןיילַא ,החמש רענעג

 םעד טצַאשענּפָא טכער טשינ ךָאנ ןיילַא ,טנווַא םעד ףַא םיא טימ ןעמ

 ...רעלעט םענעכַארבעצ םענופ גנוטַײדַאב יד ןוא טרעוו

 קיצפופ ןוא ןביז לטיּפַאק

 רעטַאעט-לקינ ןיא = |

 ַא טימ טּפַאכענפיוא דלעה רעזדנוא ךיז טָאה ירפרעדניא ןנרַאמ ףא

 ןרעטכינסיוא ךיז טָאהעג טַײצ טשינ ךָאנ טָאה רע .קיטייװּפָאק םענעטלעז
 ןקיטכענ ןכָאנ טלעוו רעד ןיא ןיא רע נו ,ןקוקמורַא ךיז ,דַאשט םענופ

 -פעקינ ןיא טריפענקעװַא ןוא טּפַאכענפיוא ןיֹוש םיא ןעמ טָאה ,טנווַא

 רָאֹּפ ַא ןַײז ןלעװ טנַאזעג םיא ןעמ טָאה סרָאד .עבָארּפ ףַא רעטַאעט

 ךיוא ןוא ,ןעז םיא ןליוו סָאװ ,סרעטַאעט עשידִיי ערעדנַא ןופ "ןרָאטס,

 .ןעננוטַײצ עשילננע ןופ ןטנעזנעצער רַאּפ ַא

 ןעוו לָאז רע ,טשינ רע טקנעדעג ,טסיטרַא ןַא זיא ַאקסעלַאפַאר טניז
 ,דניצא טלָאװענ סע טָאה רע יוװ ,ןליּפש ןַײז טימ ןעמענסיוא ןלעוו יױזַא

 רע טָאה לָאמוייק ,קרָאיהװינ טָאטש רעד ןיא טירטסיורַא ןטשרע !ַײז ַאב

 ,ןַײז טמירַאב ךָאנ ,דובכ ךָאנ ,גלָאפרעד ךָאנ טנערבעג טשינ יױזַא ךָאנ

 ןזַײװאב טפראדאב ךיז טָאה רע סאו ,טנוװַא ןטשרע ןקיזָאד םעד ןיא יו
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 טָאה לָאמנייק .רעטַאעט-לעקינ ןטקַאּפעג-לופ םעניא םוקילבוּפ ןסיורג ןראפ
 ױזַא ךָאנ רע ןזיא לָאמנייק ןוא טּפַאלקעג טשינ ץרַאה סָאד יױזַא ךָאנ םיא

 ךיז ןרעהרַאפ םוצ טייג סָאו ,רעליש ַא ןופ ענַאל רעד ןיא ןעוועג טשינ
 -קע םעד ןטלַאהסיוא זומ רע ןַא ,ןבענענ טרָאװ סָאד ךיז טָאה סָאװ ןוא

 .ןוחצנ ןטסערנ ןטימ ,דנצנעלנ ןעמַאז

 םיא אב ןענַײז ןסערעטניא ערעדנַא עלַא סָאװ ,שודיח רעד זיא סָאװ

 -נַא עֶלַא סָאװ ,שודיח רעד זיא סָאװ ?טַײז ַא ףֵא קעװַא גָאט ןקיזָאד םעד

 :סערעטניא ןייא רָאנ ץַאלּפ רעייז ןטָארטעגּפָא ןבָאה ןסערעטניא ערעד

 םענעי ?רעכיז ףַא םלוע םעד ןעמענ ,ןדִיי רעקרָאי-ינ יד ןרעוו ןלעפעג

 טימ ,טסיטרַא רעתמא רעד ,טסיטרַא רעד עּפַאכענפיוא ךיז טָאװ טנווַא

 טכַאמ סָאװ ,טסיטרַא ןַא ןופ רעביפ ןצנַאנ ןטימ ןוא רעַײפ ןצנַאג םעד

 ןוא חוכ םיא טינ ןוא טולב סָאד ןדיז טכַאמ סָאװ ,ןגיוא יד ןענערב

 .רעדנּוװ ןזַײװַאב וצ ,טייקסיורג ןפַאש וצ טפַארק
 לא *א +

 ןסיורג םענופ גָאט רעד ןעמוקעג .ךיז ןעמ טבעלרעד ,טבעל עמ זַא

 -ערּפ יד סָאװ ,"טשערַאקוב ןופ ןרעטש ןשידיי, םעַײנ םעד רַאפ ןעמַאזקע
 עמַאס יד טימ ייר ןייא ןיא טלעטשעגקעװַא ,ןביוהעג ױזַא םיא טָאה עס

 יססָאר ,טרַאססָאּפ ,גניווריא ,טיורקדליש ,לָאטנענַאז ,לשמל יוװ ,םילודג

 .ערעדנַא ןוא

 ןאא טקַאּפעג-לופ ןעוועג ןיא רעטַאעט-לעקינ עסיורג ענייש סָאד
 ןעװעג עֶלַא ןענַײז סרעשָא יד זיב ןרָאטקעריד יד ןופ .טצוּפעגסיױא ןייש

 ןעוועג זיא םוקילבוּפ סָאד ךיוא ,טניילענפיוא ןוא טמיטשעג קידבוט-םוי

 יַארּפ רעדייא ,טנווָא-רע ,סיפענעב רעמ טליפעג ךיז טָאה סע .,קירעפָאה

 ַא רַאפ לָאמ ןטשרע םוצ ףיוא טערט סָאװ ,טנַאטויבעד ַא ןופ רעמונ-עב

 רעסיוא .סיורנ ןעוועג תמאב זיא םוקילבוּפ סָאד ןוא ,םוקילבוּפ סיורנ

 עֶלַא ןופ עירעלַאג יד טכַאנ עלַא ןַא טליפ סָאוװ ,םוקילבוּפ ןכעלנייווענ םעד
 םעד ןיא רעטאעט-לעקינ ןיא ןעמ טָאה ,קרָאידינ ןיא סרעטַאעט עשידִיי

 -ַאמ א ,רעטרַאּפ ןיא יוװ יױזַא ,סעסקַאב יד ןיא ןעז טנַאקעג טנווַא ןקיזָאד
 רָאּֿפ ַא ךווא ןוא ,ןטנעגילעטניא ליפ ייז ןשיוװצ ,ןענױשרַאּפ עַײנ עס
 "סער סיורג טימ ךיז טָאה לעקינ רָאטקעריד רעד עכלעוו םורַא ,ןטסירק

 ערעייז ייז ןזיװעגנא ןילַא ,טיירדענמורַא טייקינעטרעטנוא ןוא טקעּפ
 טשינ זיא סָאד שטָאכ ,םַארנַארּפ יד ייז ןנַארטעגרעטנוא ןיילַא ,רעצעלּפ

 ךיז געמ רע ,דָיי ַא ןוא .דִיי ַא ךָאד ןיא לעקינ רעטסימ רָאנ ,טעברא ןַײז

 ךָאד יוג ַא רַאפ רע טָאה ,עקירעמַא ןעַײרפ םענופ רעגריב רעַײרפ ַא ןַײז

 טזָאלעגּפָארַא ךיז יונג ַא טָאה םיוק םעדָאװ ,ןדִיי א רַאפ יו ץרא-ךרד רעמ
 ...דֹובכ ןבעגּפָא םיא לָאז עמ ,םיא טמוק ,רעטַאעט שידִוי ַא ןיא ןדִיי יד וצ

 ןקיזָאד םעד טצונענסיוא טָאה לעקינ רעטסימ זַא ,ךיז טייטשרַאפ
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 טמיורעגנַײא טָאה רע ,רעטַאעט ןַײז רַאֿפ עמַאלקער עמונ ַא יו ,לַאפוצ

 ןפורעגנָא טָאה רע .ןעֶנַײז םִייֹו יד רעוו ,דוס ןרעדנַא ןַא ןסיצנייא ןדעי

 "ענ טשינ רָאנ ,הריבה ןשוש ןופ ןענױױשרַאּפ ןוא הדנה רעד ןופ ןעמעג

 יו רעמ טשינ ןענַײז סָאד זא ,טסּווװעג ןבָאה ךס ַא סָאװ ,ףיורעד טקוק

 -עט שיטַאמארד שינַאקירעמַא םיורג ַא ןופ סרעשזדענעמ ,רעדירב ייווצ

 ,רעטַא

 םעַײנ םעד ןנעװו טמובענ ?יפיוזַא ןבָאה רעטעלב רעקרָאידינ יד

 םענופ סרעשזדענעמ עטסווװַאב ייווצ יד זא ,"טשערַאקוב ןופ ןרעטש?

 טריסערעטניארַאפ סעוװָאטַאק ףַא טשינ ךיז ןבָאה רעטאעט ןשיטַאמַארד

 ביוא -- השעט ַא ףַא אישק ַא -- רעמַאט ,רַאטס ןשידַיי ןגנוי םעד טימ
 ןענַאק רשמא םיא ןעמ טעװ ,טבַײרש עמ סָאװ ,תמא בלַאה וליפַא זיא'ס
 -ךליש ַא ,לַאטנענַאז א ךיז אב ןבָאה ןדִיי ןפרַאדַאב סָאװ וצ ?"ןּפענדיק,

 ,טקַאפ ַא ןיא סָאד ?יססָאר ַא רעדַא ,טרַאססַאּפ ַא ,גניווהיא ןַא ,טיורק

 -ופ ןופ קלאפ ַא ןענַײז ייז זַא ,ןענעקיײלּפָא טשינ ןלעוװ ןיילַא ןדִיי סָאװ
 ןלעטשוצ ,ןטייקטמירַאב ןרעפיל ןעמונעגרעטנוא דיז ןבָאה סָאװ ,ןטנַארעפ
 ...ןנַָאמרַאפ ייז סָאװ ,עטסנַײפ סָאד ןוא עטסעב סָאד טלעוװ רעד

 טנוװַא םענעי ןיא טלעפעג טשינ ןבָאה סע זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז
 ןענַײז סָאד .עשידִיי יוװ ױזַא ,עשילגנע ,ןעננוטַײצ ןופ םרעטרַאּפער ןייק
 ,רעמינּפ עטלַאגעג ,סעקלויל עטרעכיורעג ,סנייא ןוא סנייא ,ןעגנוי עליווו
 ,קידנפיופ ןבַײרש סָאװ ,ןענױשרַאּפ ענעבירטעגכרוד ,ןניזא עקידעבעל
 ,טנַאה ןיא ןעּפןעטנוַאפ ַא טימ קידנציז ןפָאלש ,סידנעייג ןסע

 רעטַאעט-לעקינ ןיא ןעוועג ןענַײז סרעטרָאּפער הנחמ רעד ןשיווצ
 "יפלדער עסיוועג יד ,"עינרַאצעביקה ימכח, עטנַאקַאב ערעזדנוא ךיואו
 ,ןעגנוטַײצ ןופ ןרָאטקַאדער ןוא ןטסיצילבוּפ ,ןטעַאּפ ,סרעקיטילַאּפ ,סרער
 ןגעוו ךיז ןריקיּפ ןוא ןטלַאה וצ המחלמ ףַא ,ןַײז-לכ טימ טנפַאװעגנַא
 ןואנ ַא םענייא ַאב ןיא רע זַא דלַאביװ םערָאװ ,"רַאטס, םעַײנ ּםעד
 -ַאז א םעד ַאב ןיא רע דלַאביװ ;ןדלַאיבעש דְלֶאי ַא ןרעדנַא םַאב רע זיא
 םענעי ַאב רע ןזיא ,יססָאר ַא ןוא טרַאססַאּפ ַא ,גניווריא ןַא ,?ַאטנענ
 ,"פבוטסַאּפ שינעמור, ַא ,"לקנַאי-םייח,ַא ,"?גיופ-דעּפ, ַא ,"ןרָאהנירג, ַא
 .רעמ טשינ -- .?דוחב עווַאקעשט, ַא

 -ךעטַאעט רעשידִיו רעד ןיא שינעכַאק א טיירנעג ךיז טָאה סע ,אי
 רעד ַײס ,רעטאעט-לעקינ ןופ "ןטָאירטַאּפ, יד ַײס ,קרָאי-וינ ןיא טלעוו
 עקיטרַאפ טימ ןעמוקענ ןענַײז ,סרעטַאעט ערעדנַא יד ןופ "ודגנכש דצ,
 .ןריטנעזערּפעד ייז עכלעוו ןעגנוטַײצ עקידננרַאמ יד רַאפ סעיזנעצער

 דער יד ךעלנייוועג ןעמענ ןעלקַאטקעּפס עכעלנייוועגמוא עכלעזַא ַאב
 רָאטקַאדער ןייא ַאב ,ןטנעזנעצער ןופ עלַאר יד ךיז ףֵא ןיילַא ןרָאטקַאד
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 ןבייהנַא טפרַאדַאב עיזנעצער יד ךיז טָאה גנוטַײצ רענעטירשעגרַאפ א ןופ

 ;ןגָאז וצ ױזַא ןנרָאמ

 -דעג טשינ ױזַא רעטַאעט-לעקינ ןופ טנעוו יד ןבָאה גנַאל ןיוש,

 סאוו ,םוקילבוּפ ןופ םזַאיזוטנע רעד ןוא ,זױלּפַא ןכעֿפנייוועגמוא ןופ טרענ

 טפרַאדַאב טָאה ,עפוטש רעטסכעה רעד וצ זיב טכיירנרעד ןטכענ טָאה

 ".זַא ,סרענגעק עלַאיטסעב עטפיוקענרעביא ערעזדנוא ןגַײצרעביא

 ךיז טָאה רָאטקַאדער םענעטירשעגנרָאפ רעמ ךָאנ ןרעדנַא םַאב ןוא

 ;רעטרעוו עקיזָאד יד טימ ןבייהנָא טפרַאדַאב עיזנעצער עקידנגרַאמ יד
 ןַײז טעוו רעטַאעט-לעקינ ןיא לַאפכרוד רעקידארומ רעקיטכענ רעד,

 רעד ןיא ךיז ןגייל עכלעוו ,ןעלזייא עקיסיפייווצ יד רַאפ ןָאסעל רעטונג ַא

 עכלעוו ןוא טרָאװק ַא טרָאװ א ןופ ןכַאמ וצ טיירב רעד ןיא ןוא גנעל

 * ,,רַאלַאד ַא רַאפ ךַײא ןלעוװ

 גנומיטש עכיוה ַא ,ןגָאז ןעמ געמ ,ןעוועג זיא סע ,טרָאװ ןייא טימ

 -עלַא ,טגנערטשעגנַא ןעוועג ןענַײז ןוורענ סנעמעלַא ,רעטַאעט-לעקינ ןיא

 טפרַאדַאב ךיז טָאה סָאװ ,גנַאהרָאפ םוצ ,ןיהַא טרעקעג ןבָאה ןניוא סנעמ

 ךיז טָאה טָא .,ןרעַײפ יד ןרָאװעג ןשַאלעגסיוא ןענַײז טָא ןוא ,ןבייהפיוא

 .גנַאהרָאפ רעד ןביוהעגפיוא
 -עלע ַײרד ןעמוקעגנַײרַא טירט עליטש טימ טונימ רעד ןיא

 ַאעט םוצ ןרָאפענוצ טַאהעג ןענַײז סָאװ ,ןעניױשרַאּפ עטעדיילקעג טנַאג

 טנַארפ ןיא "רעוויירדקעלב, ַא טימ רַאקַאטָאמ ןטנַאגעלע רעייז ַא ןיא רעט

 "רעַײט יד -- ַײרד רעמונ עשזַאל רעד וצ ךַײלג ןריפוצ ךיז ןסייהענ ןוא

 ,רעטַאעט-לעקינ ןיא סָאװ עטס

 םימ ןרעטלע ןַא םענייא ןופ ןענַאטשַאב ןענַײז ןעניושרַאּפ ַײרד יד

 קרַאטש ,שוילעּפַאק ןטיירב ַא ןיא ןגנוי ַא רָאנ םענייא ,לכַײב ןשּפיה ַא

 ַא -- טנעה יד רעטנוא ןַאמנגנוי םעד טימ ןוא ,ןניוא יד ףַא טקורעגנַא

 -לע רעד טָאה לרַָאּפ עגנוי סָאד .רעַײלש ןטכידעג ַא רעטנוא עמַאד עגנוי

 -ַאל רעד ןופ ריט רעד וצ טריפענּפָא ,לכַײב ןטימ סָאװ ,ןױשרַאּפ רערעט

 רעצרַאװש רעד ,עשזַאל רעד ןיא ןַײרַא זיא ֿ?רָאּפ סָאד .ַײרד רעמונ עשז

 לטנַאמנעמַאד ַא טימ ריט טַײז רעד ןופ ןבילבעג זיא ,רענענ רעד ,שטנעמ

 ןטימ סָאװ ,ןױשרַאּפ רערעטלע רעד ןוא ,טנַאה רעד ףַא דעלּפ ַא טימ ןוא

 ןלַאמש ןגנַאפ ןכרוד ךיז טזָאלעג ןוא קירוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה ,לכַײב

 .ןַײרַא רעטרַאּפ ןיא רָאדירַאק

 םעד ןפיולכרוד לָאז טונימ רעד ןיא טַארוקַא זַא ,ןפערט ךיז ףרַאד

 -עגעגַאב ןוא ,בלַאװש לסינ ,ןרָאטקעריד יד ןופ רענייא רָאדירָאק ןלַאמש

 -ייב ,לכַײב ןטימ סָאװ ,ןױשרַאּפ ןרעטלע ןטימ זָאנ ַא ןגעק זָאנ ַא ךיז ןענ

 ַא ךיז ןבָאה ,בלַאװש לסינ ַײס ,לכַײב ןטימ סָאװ ,ןױשרַאּפ רעד ַײס ,עד

 ךיז ןבעגעג קוק ַא ןוא עלַײװ ַא ןייטש ןבילבעג ,קירוצ ןבענעג ףרָאװ
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 ןבילבעג רעדיוו ,ךיז ןעגנַאנעצ ,ןַײרא ןניוא יד ןיא עדעדנַא סָאד סנייא

 ןטימ ךיז ןקוקרעביא סָאד ,ןַײרַא ןגיוא יד ןיאא קוק ַא רעדיוו ןוא .ןייטש
 ַײרד ייוצ ַא יו ייז ַאב ןעמונענ טשינ רעמ רעבָא ןבָאה ןבַײלב ןייטש

 ,זיא ןעמ רעוו ,ןענַאמרעד טנַאקעג ךיז ןבָאה עדייב רעדייא ןוא ,ןדנוקעס
 -קעוַא ךיז טָאה לכַײב ןטימ סָאװ ,ןיושרַאּפ רעד :טדיישעצ דיז ןעמ טָאה
 ןייטש ןבילבעג עלַײוו ַא זיא בלַאװש ?סינ ןוא ,ןַײרַא רעטרַאּפ ןיא טזָאלעג

 רענענייא עד סָאד זיא עשז ןיוש טשינ :ןייֵלא ךיז וצ ןבעגעג גָאז ַא ןוא

 ןוא ??דרָאב ןַײז ןיא טפַײפעננָא רימ רע טָאה עשז סָאװ ?סָאדיײרדיטמַאל

 -עלַאב םעד ,ףתוש ןַײז טכוזענפיוא ,עסַאק רעד וצ קעװַא רע ןזיא דלַאב
 ןדנוברַאפ ךיז טָאה סע ןוא ,ןיילַא לעקינ רעטפימ םעד ,רעטַאעט ןופ סָאב

 אד ןבינ רימ ןכלעוו ,דערּפשעג רעפרַאש ַא רָאנ ,רעצרוק ַא ייז ןשיווצ

 ;טרָאוװ אב טרָאוװ רעביא

 ַײרד רעמונ עשזַאל רעד ןיא טציז סָאװ ,לרָאּפ סָאד זי רעוו ---

 ?ריט רעד ַאב שטנעמ ןצרַאװש ַא טימ

 .ןטכַארט גנַאל טנַײפ טָאה סָאװ ,ןיױשרַאּפ ַא ןיא לעקינ רעטסימ

 סָאד ןיא ,ףיש בָאקיישזד טשינ ביוא ?ַײרד רעמונ סקַאב ןיא ---

 ,לַאשרַאמ יול

 .טָאידיא ןַא ריא טנעז ,רעפָאלב ןייק טשינ טנעז ריא ביוא ---

 ןוא סענעשעק יד ןיא טנעה עדרייב טנײלעגנַײרַא טָאה לעקינ רעטסימ

 רענעי יװ ךַײלג ,קוק ןכעלטנַײרפ ַאזַא ןָאינַאּפמָאק ןַײז טקנעשעג טָאה

 .טנעמילפמָאק ןטסעב םעד טכַאמענ סָאװ רָאנ םיא טלָאװ

 ?ןַײז סע לָאז ןעד עשז רעוו ---

 רעד טָא !עקלעמרַאי ןייק טשינ טיירד ןוא טדעה עשז ױזַא טָא --

 רעמונ עשזַאל רעד ןיא ?רָאּפ סָאד טריפענּפָא טָאה סָאװ ,סָאדיײרדיטמַאל

 ,טנָאזעג ךיא טלָאװ ןַײרַא דרַאב ןַײז ןיא ןפַײפנָא טשינ רימ לָאז ,ַײרד
 ,ךַאמלעטפ זיא סָאד זַא

 טָאה עמ סָאוװ ,שטנעמ ַא יו ,שטשוטמ ןבילבענ זיא לעקינ רעטסימ
 .תובשחמ ענַײז טעשטיילוקעצ ,טלסיירטעצ םיא

 ןעוועג זיא רעוו ןוא ?דרָאב סנעמעוו ?סָאדײרדיטמַאל רעסָאװ ---
 ?רַאמלעטס רעד

 ?עטַאװעמת ךיז טכַאמ ריא !םינּפ רעקיטכיל ,המכח ןַײד רַאֿפ רימ ---

 ריא ?רעגיה ןייק טשינ טנעז ריא יצ ?המהב א עקַאט טנעז ריא יצ

 ?ךַאמלעטס אשירג ןעמָאנ םעד טרעהעג טשינ לָאמנייק טָאה
 !?ךַאמלעטס אשירג ---

 שטעּפ ייווצ טננאלרעד ךיז ,ןעננורּפשעגרעטנוא ןיא לעקינ רעטסימ

 ןוא ,רעקניל רעד ןיא ךָאנרעד ,רעטכער רעד ןיא רעִירפ ,ןקַאב עדייב ןיא

 טוָאל סָאװ ,טראוװ אזא זַאנ רעד רעטנוא ןבענענ גָאז ַא ןיילא ךיז הַא טָאה
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 ..עקירעמַא ןיא טשינ ,ָאֹד טשינ ,רוזנעצ ןייק רעטנוא ןקורד טשינ ריז

 ;לוק ַא ףא ,ךיוה ץנַאנ ןיוש ,לָאמ ַײרד ןעירשעגפיוא רע טָאה םעדכָאנ

 !טָאידיא ןַא ןוא טָאידיא ןַא ןוא טָאידיא ןַא ןיב ךדיא ---

 .ננַאל ןיוש ךָאד ךיא נָאז סָאד !וטסרעה ---

 אלמ ןרָאװעג זיא ןוא ַײברַאפ טזָאלענכרוד סָאד טָאה ?עקינ רעטסימ

 :החמש

 + ,ןיוש ךיא סייוו ,ךַאמלעטס ַאשירנ זיא סָאד דלַאביױװ.!עט-עט-עט ---

 ,גָאט ןבעלרעד טשינ ךיא לָאז טשינַא ,זןיא היפהפי יד רעוו

 ?יז זיא עשז רעוו ,ןמָא ---

 .קַאוװיּפס ַאילַאזַאר זימ ---

 ?קַאוװייּפס ַאילַאזָאר --

 ,ירעטש ןיא שטַאּפ א טננַאלרעד בלאוש ?סינ ןיוש ךיז טָאה ַאד

 ןיא קעװַא רע ןיא ןייֵלַא ןוא עסַאק רעד ַאב ףתוש םעד טזָאלעגרעביאו

 -רעביא ךיז ןוא ןטנַאקַאב ןטלַא ןַײז ףַא ןָאט קוק ַא לָאמַאכָאנ ,רעטרַאּפ

 -עננָא םיא טָאה סָאװ ,סָאדיײרדיטמַאל, רעד עקַאט ןיא סָאד ביוא ,ןגַײצ

 ."דרָאב ןַײז ןיא טפַײפ

 קיצפופ ןוא טכָא לטיּפַאק

 טּפַאש ַאקסעלַאּפַאר

 שער ַא טימ ריז טָאה רעטַאעט-לעקינ ןופ גנַאהרָאֿפ רערעווש רעד זַא

 ןסיורג ןרעטצניפ-בלַאה םעניא ּפעק םי רעד טָאה ,ףױרַא ןביוהעגפיױרַא
 -יא יו זיא לטניוו ליק ַא ןוא ןניוא ענַײז רַאפ ןבעגעג ריר ַא יוװ ךיז לַאז

 ַא ןטלַאהעגּפָא ךָאנ טָאה טַײצ טונימ א .םי ןקיזָאד ןרעביא ןעננַאנעגרעב

 .ןרעה וצ ןוא ןעז וצ טיירנ דיז טכַאמ םוקילבוּפ סָאד ןעוו ,שער רעליטש

 -עננָא ענעי ,טייקליטש ענעשטננוועג יד ןטָארטעגנַײרַא זיא דלַאב רָאנ

 עלַא ןופ טסיטרַא םעד םורַא טמענ סָאװ ,טייקליטש עקילייה עכייוו עמענ
 םיא טגָארט ןוא ,ןעלגילפ ףַא יוװ ,ךיוה רעד ןיא ףיוא םיא טּפַאכ ,ןטַײז

 -עווש םיא טכַאמ ןוא ,ּפעק ןופ םי ןרעביא ,ףױרַא עניב רעד ןופ קעוװַא

 יד ןֵא טריר כָאוװ ,טייקליטש עקילייה ענעי .עירָאטידיוא רעד רעביא ןב

 רענעט עטסנַײפ יד סיורַא טיצ ןוא המשנ רעד ןופ סענורטס עטסלדייא

 .םוקילבוּפ ןרעביא ןקיטלעוועג טסיטרַא םעד טכַאמ ןוא טנַאלַאט םענופ

 -רָאי-ינ ןרעביא טקיטלעװעג טנוװוֶַא םענעי טָאה ַָאקסעלַאפַאר ָאעל

 ,רעטַאעט-לעקינ ןופ םוקילבוּפמ רעק
 "וא, ,טירטסיױרַא ןטשרע ןַײז ַאב לָאמעלַא יו ,ןעמ טָאה טלעטשעגנ



 49 רע טש עד גע ש ז ד נָא 5 ב

 -ַאב ךיז טָאה ?אירוא סָאװ ,טונימ רעטשרע רעד ןופ ,?ַאטסָאקַא לאיד
 ןבָאה םיא ףַא סָאװ ,טקנופלטימ רעד ןעוועג רע זיא ,ענעצס רעד ףַא ןזיוו
 םענייש ןטימ ,קישטנַאמרעגנוי רענעדַײז רעקיזָאד רעד .ןניוא עֶלַא טקוקעג
 -ַאמענסיוא עסיורג יד טימ ,רָאה עגנַאל יד טימ טכיזעג ןסַאלב ןלעדייא
 ןטימ ןוא ?דרעב ןדנַאלב ןטָאשעגסיוא סָאװ רָאנ ןטימ ,ןניוא עטרעט
 ,סוטסירק סוזעי טימ ןכַײלנרַאפ ןטעבעג ךיז טָאה ,זדלַאה םענעּפָא

 םענופ עיטַאּפמיס יד ךיי וצ ןניוצעג רע טָאה חוכ םענדַאמ ַא טימ

 ןַײז ןיא ןוא ךיז ןטלַאה ןַײז ןיא ןיוש ןגעלעגנ זיא סעּפע .םוקילבוּפ ןצנַאג
 .רערעהוצ םַאב טבילַאב ךיז טכַאמ סָאװ ,טפַארק עקיזָאד יד ןייֵלַא עמיטש
 ןַײז ףֵא ןוא טירט ןדעי ןַײז ףֵא ןסָאנעגסיוא ןעוועג זיא ןח ןרעדנוזַאב ַא
 טלַאטשעג ןייא ןופ ןעגנַאגרעביא יד ןוא ,עניב רעד ףַא ךיז ןָאט ריר ןדעי
 ןיא ךַײר רעייז ןוא ךעלריטַאנ טסכעה ןעוועג ןענַײװ רערעדנַא רעד וצ
 טסעומש סָאװ ,רעקנעד רעגנוי ַא ךַײא רַאפ ןענַאטשעג זיא םִא ,ןברַאפ
 א טדער סע יוװ ,רענייטש םעד ףֵא אווליס-עד רָאטקַאד ןטימ סיוא דיז
 ,עכיוה םינינע ןופ ,ףָאזָאליפ ַא ןַאמרעגנוי ַא ,שרדמ-תיב ןופ ןַאמרעגנוי
 .עשילמיה ןבַאז ןופ

 עלַא סָאװ ,תמא ןטכער םעד ןָא זַײװ ךיא זַא ,ןגָאז טשינ ליוו דיא,
 טסייחה ןסיוזטשינ ןַײמ זַא ,רָאנ סייוו ךיא !ןיינ ,ַא ,ןַײז הדומ םיא ןזומ
 .ביוט ןַײמ .ןקוק רעפראש ךיס טסייה טייקדנילב ןַײמ .ןשרָאפכַאנ רימ
 "טייקד יילב ןַײמ , :רעטרעוװ יד אב --- ?ןרעהוצ ךיז רעסעּב ךימ טסייה טייק
 "ווא יד הַא רע טזַײװַאב --- ?טייקביוט ןַײמ , ;ןגיוא יד ףֵא רע טזַײוװַאב
 ,פיבשמ-שרהמ-תיב ַא ןופ ,רענרעל ןשידִיי ַא ןופ סעקמעטסַאּפ עלַא --- ,ןרע
 טימ לופ ןיא סָאװ ,ןַאמנננוי םענעדַײז א ןופ ;לָאמַאכָאנ ןנַאז רימ ןוא
 ,עיטַאּפמיס טימ ,ןח ןרעדנוזַאב

 רעטבילעגנ ןַײז ןופ ןתח רעד ךערּפשענ םעניא ןַײרַא ךיז טשימ סע
 טעז ריא ןוא ,עימָאנַאזיפ יד םיא ַאב רעביא ךיז טַײב סע ןוא ,תידוהי
 טדעד סָאװ ,ןטבילרַאפ א רָאנ ,ףָאזַאליפ ןייק רעמ טשינ ךיז רַאפ ןיוש
 -תה טימ ,טנעה עדמערפ ןיא ןַײרַא טלַאפ עכלעוו ,רעטבילעג ןַײז ןופ
 :ננורעטסַײגַאב טימ ,תולעּפ

 זיא יז ..ןרָאװעג טקישענּפָארַא ךרע רעד ףַא ?מיה םענופ זיא יז,
 רע טוט םעצולפ ןוא תובהלתה טימ רע טנָאז -- ?,טָאג ןופ רצוא ןַא
 טימ ןוא טעבעג טימ ,עביל טימ יאהויךב ןתח ריא ֹוצ ףרָאוו ַא ךיז
 :טנאה רעד אכ ןָא םיא טמענ ,םינונחת

 -ַאב סָאװ ,טנַאה רענענייא רעד טימ ריא וצ וצ טשינ דיז טריר ,א,
 רַאפ ריא טפרַאד ןָאט הליפת ,ןענווַאד ,ןטעב ...!טלעג טימ ךיז טקיטפעש
 .. ןריא

 -עד ,?אנובירט רעשידִיי רעד ןַײרא טמוק סע רָאנ יװ ,דלַאב ןוא
 ךופ סַאטסָאקַא לאירוא ןבענוצרעביא ,םישמש יד טימ סָאטנַאס-עד בר
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 -רעביא ןצנַאנניא רעדיוו ןיוש טרעוו ,סרוקיּפַא סלַא םיא ןטּפשמ וצ ףַא

 ןיוש טייטש סע .קוק ןטימ ,טלאטשעגנ רעד טימ םינּפ סַאטסָאקַא ןטיבשג
 ײטַאנַאפ עטדנעלברַאפ ,ןשטנעמ עמורפ סָאװ ,רעדיטרַאס ַא ךַײא רַאפ

 רעדָא םיא ןליוו ,המרח דע םיא ןנָאי ,טלעוו רעד ןופ ענעסירעגּפָא ,סרעק

 ,טולב ןזיב דיז ןַײז םקונ רעדָא ,ייז יוו ױזַא אקווד ןעקנעד ןכַאמ

 ,ןליּפש ייז יװ ,ןניוא סָאקסעלַאפַאר ןקוקנָא טפרַאדַאב ןעמ טָאה ַאד

 וצ טונימ ןופ דיז טַײב| ןוא דיז טעינימ סע יוװ ,םינּפ סָאקסעלַאפַאר ןוא

 עצנַאג סָאד ,ןבעל ןַײז ןופ עידענַארט עצנַאנ יד סױרַא טינ ןוא טונימ

 ןֶָא אקווד ןוא ,המשנ ןַײז ןופ ןַײּפ ןצנַאג םעד ,ןצרַאה ןַײז ןופ ןדַײל

 יד טימ ריז טּפַאכעג טשינ ,תויוועה עדליוו-חנושמ ןָא ,גנעג עווָאברַאקס

 ,קורַאּפ םענופ רַאה עננַאל יד אב ךיז ןסירעג טשינ ,ןצרַאה םַאב טנעה

 -יירב טימ ענעצס רעד רעביא טנַאּפשענ טשינ ,טנעה יד ןכַארבעגנ טשינ

 .םינּפ םורק ןייק טכַאמענ טשינ ,טירט עט

 "סַײמ רענעריובעג ַא טייטש סָאד זַא ןַײז הדומ טזומענ ןבָאה עלַא

 טסיטרַא ןַא ,ןעמָאנ ןביל ןַײז ןופ טעָאּפ .ַא ,רעלטסניק רעסיורג א ,רעט

 טפַאש ןוא טבעק רע רָאנ ,טליּפש רע רָאנ טשינ סָאװ ,דָאנעג סטָאנ ןֹופ

 .עניב רעד הַא סעַײנ ףיוא טוט ןוא

 -סעלַאפַאר סָאװ ,ַאטסָאקַא רעד זַא ,ןַײז הדומ טזומעג ןבָאה עלַא

 ןופ רעטנעײלעגסױרַא ןייק טשינ ,ַאטסָאקַא ןַײז זיא ,ןבעגעג ייז טָאה ָאק

 ןרידוטש ןוא ימ רעגנַאל ךָאנ םיא טָאה רע סָאװ ,ּפיט ַא דָאנ ,?כיב ַא

 ,ןפַאשַאב ןיילַא

 ךיז טָאה ,ןייֵלַא טבַײלב ַאטסָאקַא ןעוו ,טקַא ןטשרע םענופ ףוס םוצ

 "רַאמ ןטפדורעג ַא ןופ טרָא ןַפַא ןוא ןטיבשנרעביא רעדיוו ָאקסעלַאפַאר

 ,ןטלַאה המחלמ וצ טיירג זיא סָאװ ,דלעה ַא ןענַאטשעג ןיוש ןזיא רעריט

 ,דנַאטשרַאפ ןגעק רָאנ ,ןצרַאה ןגעק טשינ

 וצ םניוװעג זיא סָאוװ רעד !תועט ןסיורג ַא טסָאה ,יאחוידזב א, |

 -לָאנ ןַײז סיפ יד טימ ןטעהט ןזָאל טשינ טעוװ רעד ,תמא ןרַאפ ןפמעק

 יו .+/ןיורק ענעד
 ןוא ,ףױרַא טנַאה רעד טימ ןבעגעג ךַאמ ַא ַאקסעלַאפַאר טָאה ָאד

 ביוא ,ןטניורקעג ַא ךיז רַאפ טעז עמ זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה ןעמעלַא

 םירוסי ןופ ,תורצ ןופ ןיורק ַא טימ זיא ,ןיורק רענעדלַאנ א טימ טשינ

 -עלַא ןוא טַײז ןַײז ףֵא ןעוועג ןענַײז סעיטַאּפמיס סנעמעלַא ןוא .ןַײּפ ןוא

 סָאװ ,ןסָארדרַאפ טָאה סע ןוא .םיא רַאפ טּפַאלקעג ןבָאה רעצרעה סנעמ

 טלַאװעג ךיז טָאה ןעמעלַא .ךיג ױזַא ּפָארַא ךיז טזָאל גנַאהרָאפ רעד

 ןוא לָאמַאכָאנ ַאטסָאקַא לאירוא ןלעדייא ןביל םענייש םעד טָא ןקוקנָא

 -סעלַאפַאר, :ןעַײרש וצ טרעהענפיוא טשינ ןבָאה עֶלַא ןוא .,לָאמַאכָאנ



 281 זר עט ש עד נ עש זו ד נ ַא ל ב

 -ַאב וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה ָאקסעלַאפַאר ןוא "!ָאקסעלַאפַאר !ַאק
 ,לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאבָאנ םוקילבוּפ ןרַאפ ךיז ןזַײװ

 -ענ טשינ גנַאל ןיוש טָאה רעטַאעט-?לעקינ רעקרָאידוינ סָאד ,ןיינ

 .ןטנעמסירדָאלּפַא עכלעזַא טימ ,ןדלאװעג עכלעזַא טימ תולוק עכלעזַא טַאה

 ענומָאק רעד ןופ םירכח יד ןוא רעטַאעט-לעקינ ןופ סרעשזדענעמ יד

 יד ןוא ,?מיה ןטעביז ןפַא ןעוועג ןענַײז ?,.ּפמָאק טע בלַאװש ,רעמַאלק,

 ןבילקעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סרעטאעט ערעדנַא ןופ ןטָאירטַאּפ יד ,םיאנוש

 "ירק-עינרַאצעביק עלדַאיַאז יד ןוא ,"ןרָאהנירג, ןקיזָאד םעד ןפַײפסיוא

 יײגרַאב-טרַאפסָאּפּפ, ןשידִיי ןפַא ןייצ יד טפרַאשעג ןבָאה סָאװ ,סרעקיט

 ןגעוװטסעדנופ ןבָאה ייז .לנענ יד ןסיבעגנ ךיז ןבָאה ,"יססָאר-גניוװריא

 ;גנונעפָאה דעצנַאנ רעייז ןריולדַאפ טשינ רָאֵנ

 -- ,טסיירטעג ךיז ייז ןבָאה -- ,סיורג ךַאנ זיא טכַאנ יד !טע ---

 ...ןטקַא ףניפ טָאה ווָאקצונ ?רַאק ןופ עידעגַארט יד ןוא

 קיצפופ ןוא ןַײנ לטיּפַאק

 ןטקַא יד ןשיווצ

 ןיא יוו ,רעטַאעט-לעקינ ןיא ןיא ,טקַארטנַא תעב ,טקַא ןטשרע ןכָאנ

 ַא טימ למוטעג א טימ שער א ןעוװעג ,סיפענעב תעב סרעטַאעט עלַא

 ,ןרעדנַא םעד רענייא ןבענרעביא טסולנעג ךיז טָאה ןכעלטיא .ַאהדוה

 ."רַאטס, רעַײנ רעד טכַאמענ םיא ףַא טָאה סע קודדנַײא ןַא דַאפ סָאװ

 "נוא ;םוטעמוא ןטפול יד ןיא ןנַאדטעג ךיז טָאה ָאקסעלַאפַאר ןעמָאנ רעד

 רעד ףַא ,ןביוא ץנַאג יו יױזַא ,סעשזַאל יד ןיא ןוא רעטרַאּפ ןיא ,ןש
 -רַא ןננוי ןקיזָאד םענופ עיפַארנַאיב יד טלייצרעד טָאה רעדעי ,עירעלַאג

 טָאה סָאד ."רעּפייּפ, ןַײז ןופ טנעיילענסיוא סָאד טָאה רע טיול ,טסיט

 קרָאי-װינ ןיא ןענַײז "ססערּפ, יד ןוא רעטַאעט סָאד טַײװ יוװ .ןזיווַאב:
 -יּפ; עַלַא ןיא םוטעמוא טשינ זַא ,ךיז טייטשרַאפ .םענייאניא ןדנובעג

 ןעננוניימ עלַא טשינ ןוא ,טמיטשעג עיפַארנַאיב עקיזָאד יד טָאה "סרעּפ
 זַא ,ןבענוצ ןעמ ףרַאד סָאד ךיֹוא .ךַײלג ןעוועג ןענַײז טסיטרַא ןרעביא

 רעד ןיא רעוו ןוא ןיא ַאטסָאקַא ?לאירוא סָאװ ,טסנוװעג ןבָאה עלַא טשינ

 -עפָארּפ רעדָא ןיביל ,ןידרָאג ,רענַײטַאל ;עידענַארט רעד ןופ רעסַאפרַאפ
 יד ןופ טרַאװרעד ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןענַײז סע ?בָאקַאי רָאס

 ןוא ,2די5 רעדנַא ןא רעדָא 'השמ, ןימ א םסעפע ןטקַא עקידרעטעּפש

 ייא טלקיוװטנַא ןיא םוסילבוּפ עסיורג סָאד טַײװ יוװ ,ןזיווַאב טָאה סָאד

 ןֿבָאה עֶלַא טעמכ וא ,ןגָאז רימ ןוופ ךָאד ...טסנוק רַאֿפ קַאמשענ םענ
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 סָאװ .חוכ ַא ןופ ,טפַארק רעַײנ ַא ןופ סולפנַײא ןרעטנוא ןענופענ ךיז
 ןטימ םיא טליפ רע רָאנ ,לכש ןטימ טשינ רשפא םיא טיײטשרַאפ רעדעי

 טעמכ ךיז טָאה רעבירעד ןוא .טקניטסניא ןטסקינייוװעניא ןטימ ,ןצראה

 יוצ טַײוו יױזַא ,ןטייוצ םעד ןבענוצרעביא טלַײאענ רעקיצנייא רעדעי

 -ופ ןנָארטעגסױרַא טָאה רע סָאװ ןוא טליפעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא ,ןַאק רע

 .ָאקסעלַאפַאר ןרעטש ןקיזָאד םענ

 טָאה סָאװ ,ךעבענ רעטנלע ןַא רעטַאעט ןיא ןעוועג זיא רענייא רָאנ

 ,ןגינעגרַאפ ןתמא םעד ןוא נונעת ןַײז ןלייט וצ ןעמעוו טימ טאהעג טשינ
 רעזדנוא ןעוועג ןיא סָאד ,טנוװַא ןקיזָאד םענופ טַאהעג טָאה רע סָאוװ

 .ךַאמלעטס ריאמ ,רעטַאעט ןשידִיי ןופ ?לעטיבויל,

 רַאנ טשינ טָאה רע ,גונעת ןבילקעג רָאנ טשינ טָאה ךַאמלעטס ריאמ

 ךיז טָאה רע -- ליומ ןלופ ןטימ ןגינעגרַאפ טּפעשעג טלעג ןַײז רַאפ

 טימ ,רעדַײל ,טאהעג טשינ ןוא סקַאוװ ַא יוװ ןעגנַאגעצ ,ןצלָאמשענ טושּפ

 ךיז טעוװ רע ,ןעוועג בשימ ךיז רע טָאה ,ןדערוצסיוא טרָאוװ ַא ןעמעוו
 -יוװעג סנטשרע .,ַײרד רעמונ עשזַאל רעד ןיא ןּפַאכנַײרַא טייהרעליטש

 ןנָאז סעּפע ייז ןלעוװ סָאװ ,ןרעה ,סנטייוצ ,ןוא רעדניק יד וצ ןרעוו

 ?ָאקסעלַאפַאר ןקיזַאד םעד ףַא ,קיטנַא םעד ףַא

 ןבילּצעג ךַאמלעטס רעזדנוא ןיא ,טירט ַײרד ןייק ןעגנַאנענּפָא טשינ

 ,זיר רעבלעז רעד ןסקָאװעגנסיױא זיא םיא ןנעקַא ,ןענירד ןטימ ןיא ןייטש

 -עלטנעק ַא רעייז סעּפע ,רָאדירַאק ןיא םיא טימ טננענַאב ךיז טָאה סָאװ

 ןגעקַא ןענַאטשעג ןיא םינּפ קידנכַאל ךעליירפ ַא טימ .ןױשרַאּפ רעכ
 ,ןַײרַא ןגיוא יד ןיא ךַײלג םיא טקוקעג ןוא ןכַאמלעטס

 .בלַאװש לסינ ןעוועג זיא סָאד
 "רעד טשינ ךימ טָאה ריא !םעדיײרעדעטמַאל ,ךַײא םכילע םולש ---

 -לעמש עטנעָאנ רָאנ ןעוועג רימ ןענַײז ןָאדנַאל ןיא ?סע טמוק יוװ ?טנעק

 סָאד ?ריא טקנעדעג ,טסַאנ וצ ךַײא ַאב ןעװעג וליפַא ןיב ךיא .סעק

 -ענ טָאה ריא ןוא ,ריט רעד ַאב ןסיודד ןיא ןענַאטשעג ןיב ךיא ,טסייה

 -רעד ךַײא בָאה ךיא .םייה רעד ןיא ַאטשינ טנעז ריא זַא ,{גָאז טקיש

 - ,לַאדנַאקס ַא ?כַאמ טלָאװעג דלַאב וליפַא ךַײא ךיא בָאה ,לוק ןיא טנעק

 :ןעװענ בשיימ ךימ בָאה ךיא רָאנ .ןקידנעמיוש ַא ךימ טעז ריישא .יוװ

 ךַײא ַאב ןיב ךיא .טנעה ערעדנַא ּףֵא ןייגרעביא רע זָאל ,(אלימ) דניימ

 ןבילוצ ,ןרעדנַא ןַא בילוצ ,ךיז בילוצ טשינ ,טקנעדעג ריא ביוא ,ןעוועג

 טלָאז ריא ?ערטסַאילַאכ יד ריא טקנעדענ ,?דניזעג ןַײז טימ ןזח רעשזמָאל

 יז ,עקסַאל רעַײא טשינ ןיוש ןפרַאד ייז --- !עה-עהע --- דניצַא ןעז ייז

 יַאנרעּפיּפ עינַאּפ ,סעּפע ריא טכַאמ סָאװ ריא ןוא ,ונ ,טַײר-ֿפלָא ןענַײז

 טשינ ןעוו זַא ,דרַאב רעַײא ןיא טפַײפעגנָא ױזַא רימ טָאה ריא ?רעט

 דונ:עשזַאל ןיא קַאװיּפס רעד טימ זדנוא- ַאב ןַײז ָאד לָאז ַאשירג- רעַײא
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 יָאה ױוַא לָאז ךיא ,טנעקרעד טשינ ןבעל ןיא ךַײא ךיִא טלָאװ ,ַײרד רעֶמ

 יי | - .סטונ סנעמעלַא ןב

 רעד ףַא ָאד ןעמוקַאב טש קַאלש םעד טָאה ךַאמלעטס ריאמ זַא-=|
 םעד טימ שינעגעגַאב סָאד /םנטש רע .םימשה ןמ סנ ַא סָאד זיא ?עטש
 ןיא ןיילַא סָאד -- ןושל-הנעמ ַאזַא םיאש ןופ ןרעהסיוא ןוא .שפנ ןקיזָאד

 ןיא ךלימ סעמַאמ רעד ןרעוװו .טליקרַאפ לָאז'ס ,גונעג ץנַאג ןעוועג ןיוש
 ןַײז ןגעוו םירוביד עכלעזַא םיא ןופ טרעה עמ ןזַא ,ךָאנ טרפבו ,ךיוב

 ןיא ןענַײז ייז זַא ,רע סייוו ןענַאװ ןופ ,קַאוװּפס רעד ןגעװ ןוא .ןעשירג

 ?ןרעװ ריוװעג וצ טַאהעג טַײצ סע רע טָאה ןעװ ?ַײרד רעמונ עשזאל
 -רעוו, רעד טא טימ ןתוחמ ַא רַאפ רע זיא סָאװ ,ןעמעלַא ןָא טָאלג ןוא
 יי יי .ף"ץעלעג

 -נָא םיא טָאה ךַאמלעטפס סָאװ ,ןַײרַא םי ןיא ןלַאפ סע געמ יאדװַא ||
 שטנעמ ַא .ןָא טשינ ךיז רעהעג ןרעדנַא םוצ סנייא רָאנ ,טעוװועשטניוועג
 ױזַא ןַײז טשינ ןעמ ןָאק ,רעטנַאקַאב ַא ןיא רע ןַא ,טגָאז ,ּפָא טלעטש

 ,רעהַא-ןיהַא .ןעַײּפשנא טשינ ןַײרַא םינּפ ןיא םענעי רַאֿפ עמ ןוא בָארג

 טָאה רע .טנוַא ןטרעטשרַאפ ַא טַאהעג ךַאמלעטס ריאמ טָאה לַײװרעד
 יּפִא טזומעג ןוא ןיינוצ טנַאקעג טשינ עשזַאֿל ןיא רעדניק יד וצ ןיוש
 ףֵא יו ,ןסעזעגסיוא ןיא רע ןכלעוו ,טקַא ןטייווצ ןכַאנ ףַא סָאד ןנייל

 עשזָאל ןיא רעדניק יד ַאֿב ןַײז ןעוועג לָאז ךַאמלעטס ריאמ .סעקליּפש
 סָאװ ,סָאד טָא ןעמוקעגרַאפ טשינ אמתסמ טלָאװ ,טקַא ןטשרע ןכָאנ דלַאב

 רשפא טְלָאװ סע ןוא ,קיצכעז ?טיּפַאק ןיא דלַאב ןבַײרשַאב ןעייג רימ

 ,שרעדנַא רָאנ ןעוועג גנידצלַא

 קיצכעז לטיּפַאק

 ?ַײרד רעמונ עשזַאל רעד ןיא ןעמוקעגרַאּפ זיא סָאװ

 ןעמוקעגרַאפ טשינ ,רעלטננייא ,זיא ַײרד רעמונ עשזַאל רעד ןיא
 -ַאֹּפ עטמירַאב סָאד ,ןסייוו רימ יוװ ,ןסעזעג ךיז ןענַײז ןטרָאד ,טשינרַאג

 -שרע ןצנַאנ םעד .טרעהעגסיוא ,קַאוויּפס ַאזָאר ןוא ךַאמלעטכ ַאשירג ,לר

 ַאעל ,טסאננרע םענופ ניוא ןייק טזָאלענּפָארַא טשינ ,ףוס ןזיב טקַא ןט

 ,רעקיצניו טשינ ןעמונענסיוא ןדייב ייז אב טָאה רעכלעוו ,ָאקסעלַאּפַאר
 סע .רעטַאעט-לעקינ ןיא םלוע ןקירעביא םַאב יװ ,ךָאנ רעמ טשינ ביוא

 תמאב ַאזַא ןרעה וצ זירּפרויס רעמענעגנַא ןַא ןעוועג ןדייב ייז רַאפ זיא

 -עטש ןקידנעייגפיוא תמאב ַאזַא ךיז רַאפ ןעז וצ ,טסיטרַא ןלוּפטנַאלַאט

 .עניב רעשידִיי רעד ןפַא ןר
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 ןיא ריא רַאפ ,ןעזָאר רַאפ ןעוועג סָאד זיא ןעמענעננָא סרעדנוזַאכ
 לָאמַא ךָאד טָאה יז .ףמוירט ַא ,ןוחצנ קיטש ַא ןגָאז ןעמ ןאק ,ןעוועג סָאד
 ןיוש טָאה יז ...רעטַאעט ןשידִיי םוצ תוכַײש ַא סעּפע טַאהעג ךיוא ןיילַא
 ,טנווַא םענעי ןיא יװ ,ןגינעגרַאפ ןקיטסַײנ ןלופ ַאזַא טַאהעג טשינ גנַאל
 רעד רַאֿפ רעטָאפ םעד ןכַאמלעטס רַאבקנַאד ןעוועג תמאב ןיא יז ןוא
 | ,רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןיינ וצ --- עעדיא

 .רעסערג ןוא רעסערג ןרָאװעג ךיז ןרעדנּוװ ריא זיא רעטַײװ סָאװ
 טשינ לָאמנייק ךיז טָאה ריז .ןגיוא עריא טביולגעג טשינ טעמכ טָאה יז
 ןיא לָאז ,טקנעדעג סָאד טָאה יז יו ,רעטַאעט עשידִיי סָאד זַא ,טכירעג
 ,טסנוק רעתמא ןופ דַארג ןכיוה ַאזַא וצ ןכיירגרעד טַײצ רעצרוק ַאזַא
 יז יוװ ,ןרָאיטקַא עשידִיי יד ןשיווצ זַא ,טביולגעג טשינ לָאמנייק טָאה יז
 ַאזַא ,זיר ַאזַא ,רוניפ עלַאסָאלַאק ַאזַא ןסקַאװסיואו לָאז ,טנעקעג ייז טָאה
 םעד טימ .ָאקסעלַאפַאר רעלָארטסַאג רעד טָא יו ,טסיטסַא ןַא רוביג
 טקוקעגכַאנ יז טָאה גנונַאּפש רעטסערג רעד טימ ,סערעטניא ןטסכעה
 טָאה סָאװ ,טסיטרַא ןסיורג ןקיזָאד םענופ גנונעװַאב עדעי ,טירט ןדעי
 -מַא ןטַײוװװ םעד ןיא ןנַארטענרעבירַא טייקכעלריטַאנ רעכיוה ןַײז טימ יִז
 יד ,ןוימדה-חוכ רעד ,ןסערעטניא עטלַא עקילַאמַא ענַײז טימ םַאדרעטס
 םענייאניא ןעזעג ךיז טָאה אזַאר זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא עיזוליא
 טלייטעג םיא טימ םענייאניא ,טלעוו רעטלַא רעד ןיא דלעה םעד טימ
 -יווצ המחלמ ןופ טַײצ יד ,טַײצ רעטלַא רעד ןופ ןדַײל ןוא ןדיירפ ענַײז
 רָאנ זיא'ס .ַאזָאניּפש ךדורב ןופ טַײצ יד ,םזיטַאנַאפ ןוא קנַאדעג ןעַײרפ ןש

 -קעריד רעד וצ רעהעג עכלעוו עשזָאל רעטייווצ רעד ןופ סָאװ ,דָאש ַא
 וצ רעהעג סע יװ ,ןרעה טשינ טזָאל עמ ,ןעמ טרעטש ,רעטַאעט ןופ עיצ
 טסעומש עמ ןוא רעבַײװ ?טניב ַא ןבילקענפיונוצ ךיז טָאה טרָאד .ןַײז

 סע ןעוו ,ןענעװַאד םוצ ל?וש ןיא ,לידבהל ,יוװ ,טייהרעליטש סיוא דיִז

 .ןזח םעד ןרעטש טשינ יא ,ןַײז יא ךיז ליוו

 -ימ עקַאט טרעקעגנַא ךיז ,טנַײש סע יװ ,טָאה רעבַײװ לטניב סָאד

 ,",ּפמָאק טע בלַאװש ,רעמאלק, ענומַאק רעד טימ ןוא רעטַאעט-לעקינ ןט

 רעשזמָאל יד ,עטנאקאב ַא ערעזדנוא ןענופעג ךיז טָאה ייז ןשיווצ לַײװ

 עטצוּפעגסיוא קרַאטש רָאנ עגנוי ןייק טשינ ןיוש עכעלטע ןוא ,עטנזח

 ייז ביוא .רעמינּפ עטכלַאקעגנָא קרַאטש רָאנ ,עטשטיינקעג טימ ןעמַאד

 סָאװ ,ןעיורפ עקסרַאיטקַא סָאד ןענַײז סעסירטקַא ןייק טשינ ןיילַא ןענַײז

 -עג טשינ ןבָאה ייז סָאװ ,ןעוועג זיא ייז ַאב ןסערעטניא עקיטכיוו ַא רַאפ

 זיא'ס .ןסיוו וצ רעש ןיא ,רעטעּפש ףַא סעומש רעייז ןניײלּפָא טנַאק

 אקווד ךיז טסולנ טלָאמעד ,ןגַײװש וצ טיונעג זיא ןעמ ןעוו :ױזַא דימת

 .ערה-רצי ַא זיא'ס .ןדייר
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 סע ןעוו ,ןנָארטרעד וצ ןעוועג ךָאנ טלָאװ רעבַײוװ עקיזַאד יד רָאנ

 לֶאו םע ןוא עשזָאל-רָאטקעריד רעד ןופ ריט יד ןענעפע טשינ ךיז לָאז
 ַא סעּפע טקַא ןטשרע ןטימ ןיא עמַאס שער ַא טימ ןסַײרנַײרַא טשינ ריז

 -נורַא טנַאקעג ַײרפ טָאה עמ זַא ,"טעהפ ןסיורג ַאזַא טימ היפחפי ענדָאמ
 טָאה ָאד טשרע ןוא .,רעבַײװ לטניב עצנַאנ סָאד םיא רעטנוא ןעמענרעט

 ,הנותח עטכער יד ןביוהעגנָא ךיז

 ןטימ היפהפי עקיזָאד יד טָא ןסירעצ יז טלָאװ ,ןענַאק לָאז עזָאר
 יו רָאנ עקַאט סעּפע !טונימ א ןעור טשינ לָאז שטנעמ ַא .טעה ןקידארומ

 יד .ןנָארט וצ טכַארבענ רעהא רעטוג-טשינ רעד יז טָאה סיעכהלוצ ףַא

 -עג ךיז טָאה יז .טכַאמענוצ טשינ ליומ סָאד ריא ךיז טָאה טַײצ עצנַאג
 םעד ןופ רעטייוצ רעד טימ טָא ,רעד טימ טָא טעקשושעג ןוא טעדופ

 יד טקעדענפיוא ,ךיז ןפרָאװעג ,טייהרעליטש ,טכַאלעג ,רעבַײװ לטניב
 סנעוונייא ןיא עקַאט ןוא ,ןטנַאילירב טימ ןטעלסַארב יד ןזיוװַאב ןוא ?לבחַא

 רעילַאװַאק ריא טימ ךיז טָאה עזַאר .טנעה עסַײוװ עסיורג ענייש עריא ---

 יד טימ ערעדנַא סָאד סנייא ךיז קידננערפ ,לָאמ עכעלטע טקוקעגרעביא

 ...?(היח ַא רַאפ סָאד ןיא סָאװ, ;ןגיוא

 רעד ,טקידנעעג ךיז טָאה טקַא רעטשרע רעד ןעוו ,טלָאמעד ךיוא
 -ּפַא ןופ טרעטיצעג טָאה רעטַאעט עצנַאג סָאד ןוא ןלַאפעג זיא גנַאהרַאפ

 טָאה טלָאמעד ריוא -- ?!ָאק-סעל-אפ-ַאר , ;ןעיירשעגנ ןוא ןטנעמסידָאל

 -עג ,רעבַײװו עריא טימ ןסעומש וצ טרעהענפיוא טשינ "היח, עקיזָאד יד
 טסולנעג ךיז טָאה סע זַא ,ױזַא דיז טריטענפיוא ןוא ךיז ןפרָאװעג ,טכַאל

 ,רעטַאעט ןופ ןריפסיורַא ןטעב יז לָאז עמ ,ןסייה רָאנ

 רעד ףַא ןָאקסעלַאפַאר ןפורעגסיורַא טָאה עמ זַא ,לָאמ ןטירד םוצ

 -ילבֹוּפ ןקידנרענוד ןרַאפ טניינרַאפ ךעלפעה ץנַאג ךיז טָאה רע ןוא עניב

 טלעטשעגסיורַא םיא טָאה "היח, עקיזָאד יד יוװ ,ןעזרעד עזָאר טָאה םוק
 -סיוא ןבָאה עשזָאל-רָאטקעריד רעד ןיא רעבַײװ לטניב סָאד ןוא גנוצ ַא

 ןסָארדרַאפ ןעזָאר רעזדנוא ןיוש טָאה סע זַא ,רעטכעלעג אזא ןסָאשעג

 טָאה ,טעה ןטימ היפהפי רעד וצ ךיז קידנדנעוו ,ןוא סעװָאטַאק ףַא טשינ

 :שידִיי ףִֵא ןבענעג גָאז ַא ריא יז

 -רַא רעד טָא ןעמונעגסיוא טשינ ךַײא ַאב טָאה עשז ןיוש טשינ ---

 ?טסיט

 רענַײמ ךָאד ןיא רע !ַאכיַאכ ?ָאקסעלַאפַאר ?טסיטרַא רעכלעוו --

 !אכ-אכ-אכ ,ותח ַא

 ןקידלושמוא ַאזַא טימ ןוא טסָארּפ יױזַא ןרָאװעג טנַאזעג זיא סָאד

 יז טָאה ,ןרָאװעג ןלעפעג לָאמַאטימ "היח, יד זיא ןעזָאר זַא ,רעטכעלעג

 ;ריא וצ טקורענוצ ריז
 ?עסירטקַא ןַא ךיוא ריא טנעז ?זתח ַא רערעַײא
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 .ןכַאל וצ טרעהעגפיוא טָאה יז -- ?עסירטקַא ןַא ןיב ךיא ביוא ---
 .בלאװש ַאטעירנעה זיא ןעמָאנ ןַײמ .ענַאדַאמירּפ ַא ןיב ךיא; ---

 6 ,רעייז ךימ טיירפ סע ---

 טקורענוצ ךיז טָאה יז רָאנ ,ןפורעגנָא טשינ ןעמַאנ ריא טָאה עזָאר
 א ןעמוקענסיוא ןענַײז ייז זַא ,ױזַא ,רעטנעענ ךָאנ ענָאדַאמירּפ רעד ֹוצ
 טָאה סעשזָאל עדייב ןופ ?טנעוו עניד סָאד רָאנ ןוא ,םינַּפ ַא ןגעק םינּפ

 -ניא רעייז ןרעה טנַאקענ טשינ טָאה רעטירד ןייק זַא יױזַא ,טלײטעגּפָא ייז

 .ךערּפשעג ןעמיט

 טָאה -- ,סָאװ טָא זיא ךַײא ןופ ןסיוו ןלעוװו טלָאװ דיא סָאװ ---

 ,תמא סָאד זיא -- :ענַאדַאמירּפ רעד וצ טעדנעוועג דעלטנַײרּפ עזָאר דיז
 ןגינעק יד זַא ,טשערַאקוב ןופ ַָאקסעלַאפַאר םעד .ףֵַא טבַײרש עמ סָאװ
 ...ַאוליס ןעמרַאק

 -ענ ַא טימ ןגָאלשעגרעביא ַאטעירנעה ריא טָאה -- !ןגיִל עלַאג --
 .יטשענעלַאה ןֹופ רָאנ ,טשערַאקובו ןופ טשינ רע זיא סנטשרע -- .רעטכעל

 | ?יטשענעלַאה ---
 סע רָאנ טדערעגסיױרַא טשינ עזָאר טָאה יטשענעלַאה טרָאװ סָאד

 טּפַאכעגנָא טָאה יז ןוא ,ןצרַאה םענופ ריא ַאב ןסירעגסױרַא ךיז טָאה

 רעבָא ךיז טָאה יז .טנַאה רעטלַאק רעטעקַא; רעסיורג ריא ַאב ןַאטעירנעה

 :טעלסַארב סָאטעירנעה ןטכַארטַאב טשרמולכ ןעמונעג ,טּפַאכרַאפ

 ..רימ טלעפענ טעלסַארב רעַײא ?גנוריצ ליפיוזַא טגַארט ריא --- |

 ?טָאטש יד טסייה ,טנַאזעג ריא טָאה יױזַא יו ---

 -סַאיב סָאטעירנעה ןטכַארטַאב וצ טרעהענפיוא טשינ טָאה ַאזָאר

 ,ןטנַאילירב יד טיִמ טעל

 ןיא ,סע טסייה יטשענעלַאה ,?טעטש ַא {ַאכדַאכ-ַאכ ?טָאטש ַא -- |

 !אכ אכ-ַאכ סענילעמַאמ ןעמ טסע טרָאד .סָאד זיא עיבַארַאסעב

 -יא טזומעג טָאה סענַאדַאמירּפ עדייב ןופ ךערּפשעג עמיטניא סָאד

 ןשַאלעגסיױא ןענַײז םעצולּפ םערָאוו ,בייהנא ןטכער ןיא ןרעוו ןסירעגרעב
 ,גנאהרָאפ רעד ןניוצענפיוא ךיז טָאה סע ,רעטַאעט ןיא טכיל יד ןרָאװעג

 ,טקַא רעטייווצ רעד ןביוהעגנַא דיז טָאה סע ןוא

 קיצכעז ןוא ןייא לטיּפַאק |

 ןרָאװעג ענושמ זיא רעטַאעט סָאד

 טשינ דלַאב םיא יז טָאה יױזַא יװ ?ןניוא עריא ןעוועג ןענַײז גוו

 טרָאװ ןטשרע ןכַאנ ,קוק ןטשרע ןכַאנ טונימ רעטשרע רעד ןופ טנעקרעד

 | ?ןדיײרפיורַא
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 -- ַאטסָאקַא ?אירוא, :טנעייל יז .םַארנָארּפ ןיא ןַײרַא טקוק ַאזָאר
 .?ַאקסעלַאפַאר ָאעְל

 ..אעל -- אי ונ --

 ?ָאעל סָאוװ ---

 ןיא ַאוַאר זַא ,טעז סָאװ ,ךַאמלעטס ַאשירג ריא ַאב טנערפ סָאד

 -נַאג רעד ןיא רעִירפ ,רעירפ סָאװ ,יִד טשינרַאג ןרָאװעג ?ָאמַאטימ סעּפע
 ,טנעַאנ-טנעַאנ םיא ןבשנ ןסעזעג יז ןיא ,טקַא ןטשרע םענופ טַײצ רעצ
 ַאזַאר ןיא ,טקַא ןטייווצ ןיא ,טציא ,טנַאה ןַײז ןיא ןעוועג זיא טנַאה ריא
 ןגױבעגסױרַא ןצנַאנניא טעמב ךיז טָאה יז .ָאד רעמ ןיוש ןעוועג טשינ
 ,ןטרָאנ ַא ךיז רַאפ טעז ןוא ?קָאניב ריא ךרוד טקוק ןוא עשזַאל רעד ןופ
 -יוװוצ .ןרוגיפ יז טעז רעמייב יד ןשיוװצ .רעמייב עוװײטַארָאקעד עכעלטע
 טזַײװ סע .,,םיא ןכוז ןניוא עריא סָאװ ,רעד ַאטשינ זיא ןרוגיפ יד ןש
 יד סָאװ ,לַאירעטַאמ ןבלעז םענופ ןענַײז ןרוניפ יד זַא ,סיוא ריא דיז

 .סמלֹוג עקידנדייר ,ןענעקענַאמ עקידוועריר .ןרוניפ עוויטַארָאקעד ,רעמייב
 .ריּפַאּפ ַא טנעייל ,טעדיילקעג טנַאגעלע ,ןַאמ רעטְלַא ןַא רענייא סעּפע
 ַא טייטש םיא ןבענ .לוק דמערפ ַא טימ ,קידנענייו טדער רעטְלַא רעד

 סעּפע .ןטניה ןופ לּפעצ ַא טימ ,םרָאפינוא רעשירדָאמטלַא ןַא ןיא רעניד
 יז סייו סָאװ .ךיז ןשיווצ ןרוניפ ענרעצליה עקיזַאד יד ,ייז ןסעומש

 -נוא טכעלש טימ ,טרימירג טונ טשינ ,לדיימ ַא ןָא טמוק ךָאנרעד .טשינ

 זיא רעוו .טיור ןוא סיורג וצ ןענַײז טנעה עריא ,ןעמערב עטריפעגרעט
 -ַאפ, :שטַײד ףַא ןטלַא םעד ןָא טפור יז ?ָאד יז טוט סָאװ ?לדיימ סָאד
 רעד ןֹופ .דייר עקירעביא עשירַאנ ,ךיז טכַאד ,ייז ןדייר סעּפע ,"רעט

 ןופ ;קייד ןַאו ןופ ןוא סנעבור ןופ ;ייז ןדייר עזרעב רעמַאדרעטסמַא
 ןופ ןוא טסנוק ןופ ;סוטסירק ןופ ןוא סעטַארקַאס ןופ ןוא וניבר השמ
 ...דייר עקירעביא ,עשירַאנ ."ןָאינילער, :שטַײד ףַא אקווד ןוא ;עינילער
 רעטלַא רעד .טרטּפעג םענייא ,טָאנ ןעקנַאד -- קעװַא טייג רעניד רעד
 -יא םורַא ךיז טיירד יז .ןייֵלַא טבַײלב ?דיימ סָאד .ַאטשינ ךיוא ןיוש זיא
 -ריפעגרעטנוא טכעלש יד טצָאלגרַאפ יז .עקירעביא ןַא יוװ ,עניב יד רעב
 ןוא טסורב רעשלַאפ רעד וצ טנעה עטיור יד וצ טקירד ,ףױרַא ןגיוא עט
 ןַײמ ףיוא ןגיל טייקגיטומניילק ןופ ןעטייק יד, :(שטַײד אקווד) שטַײד טדער

 ..ןַאטסָאקַא ?אירוא !רע ןיא טָא רָאנ ,דייר עקירעביא עשירַאנ ."ץרעה
 סָאד טריסלוּפ סע .םעטָא רעד טּפַאכרַאפ ריא טָאה סע זַא ,טליפ עזָאר
 -קיט .ןעגנירּפשסיױרַא ליוו ,ריא ַאב ךיז טסַײר ץרַאה סָאד ןוא ,טולב
 -רא זַא ,טכַאדעגסיוא ריא ךיז טָאה טונימ ַא !קַאט-קיט-קיט !קַאט-קיט
 ,טליפ יז ,ריא ףַא ךַײלנ ,ןַײרַא עשזָאל ןיא יריא וצ טקוק ַאטסָאקַא לאיר
 רָאנ .ריא ךיז טָאה סע ,ןיינ .רעַײפ שילעה ַא יוװ ,טנערב םינּפ ריא ןַא

 -י | ,ןזיוועגסיוא ,טכַאדעגסיוא
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 ,תידוהי רעטבילעג ןַײז טימ לאירוא טדער ןסַאלעג ןוא ליטש ,קָיור
 .שיטסַאלּפ ןוא ?ךדייא ,ןייש ןענַײז ןעגנונעװַאב ענַײז ,דייוו זיא ?וק ןַײז
 רעטסיזמוא ןייק ,טָארט ןקירעביא ןייק ,סָאמ ַא טימ ןוא גָאו א םימ ץלַא
 טדער רע סָאוװ ,טרָאװ ןדעי ןיא ןַײא ךיז טרעה רעטַאעט עצנַאג סָאד ,סנַאוינ
 טשינ םיא רעסיוא ןוא ,ןעווענ ָאד טלָאוװ ןיילַא רע רָאנ יוװ ךַײלג ,סױרַא
 א ךיז טרעה סע .,עמיטש יד םיא ַאב ךיז טרעכעה לָאמַאטימ .רענייק
 טימ ?ופ ןוא ךייוו ךעלטרעצ .רעטרעוו ענַײז ןיא טיײקרַאטש ערעדנוזַאב
 ןַײמ, :טנאה רעד אב ךעלרעדורב תידוהי עטבילעג יד ןָא רע טמענ עביל
 | | "!טנוזעג ַײז -- לָאמ ןטצעל םוצ ,תידוהי ערעַײט

 -עג ?פיוו !ןגיוא ענַײז ןענַײז סע ןייש קיטרַאסיורג יוװ ,ןייש יוװ !דַא
 ןיוש טשינ !ייז ןיא ּפֶא ךיז טלקניפ סע עביל עכעלצרעמש לפיוו ,ליפ
 -רעירפ רעד ןָא טמוק סע .ןיינ ?ענעצס רעד ןופ קעװַא סָאד רע טייג עשז
 -- ןבילבעג ןיא ?אירוא ןֹוא ,ןעניױשרַאּפ סעּפע ךָאנ טימ רעטלַא רעקיד

 -וב ריא םיא ףַא ןָא טלעטש עזָאר .ןבילבעג זיא רע סָאװ ,טָאנ ןעקנַאד
 -ַאוַאּפ ןעייג ייז ןוא ,טנַאה ַא רַאפ םיא טמענ תידוהי יוװ טעז יז ,?קָאנ
 ,קיזומ ךיז טרעה סנטַײװהעדנופ .קעװַא עיִל

 ָארטסעַאמ רעגנוי רעד ,?קַאניב ריא קעװוַא עזָאר טגייל ץפיז ַא טימ
 ליו רע .ןגיוא יד ןיא ריא טקוקרַאפ ,ריא ןבענ טציז סָאװ ,דַאמלעטפ

 עזָאר ?ױזַא יז טצפיז סָאװ ,ןנערפ יז ליוו רע ,,,?ריא טימ זיא סָאוװ ,ןעז

 ןפַא ,ךיז ַאב טציא זיא עזַאר .טשינ םענייק טעז עזָאר .טשינ םיא טעז

 טָא ?רע סָאד ןיא עשז ןיוש טשינ, :המשנ רענעגייא ריא ןופ טנורנּפָא
 יז סָאװ ,רעד טָא ?טקוקענסיוא םיא ףָא גנַאל ױזַא טָאה יז סָאװ ,רעד

 טָאה יז סָאװ ,רעד טא ?ןעקנַאדעג עריא ןיא טמערַאװעגנסיױא םיא טָאה
 טעז יז סָאו ,סָאד זיא םולח ַא טָא ?םולח ןיא טפָא ױזַא ןעזעג םיא

 ייז טרעה סעציילּפ עריא רעטניה .,.."םולח ןייק טשינ זיא'ס ,ןיינ ?דניצַא

 ,ענעי ץְלַא .עשזָאל רעטייוצ רעד ןופ ןיא סָאד .ךיז טעקשוש עמ יו

 -ַאפַאר זַא ,ךיז טמירַאב טָאה ןוא ענַאדַאמירּפ ןפורעגנָא ךיז טָאה סָאװ
 ךָאנ ,ןנערפ םיא טעוװו יז ..?ךעלנעמ סָאד זיא .ןתח ריא ןיא ַאקסעל

 ,רעטַאעט ןיא ,ָאד עקַאט ?ןעז םיא יז טעוװ נו ,ןגערפ םיא יז טעוו טנַײה

 טייג ,טקַא רעטייוצ רעד ךיז טקידנע סע יוװ דלַאב ,ןסילוק יד רעטניה

 ,ָאקסעלַאפַאר ַאעל ,רעלָארטסַאנ םעד ןפורסיורַא ךיז טסייה ןוא ףיורַא יז
 ,ןעז םיא ?יוװ ידייל ַא ?םיא ףַא טנערפ רעוו ?ןנָאז םיא ןעמ לָאז ױזַא יו

 סָאוװ ,ידייל יד זיא רעוו ;ריא ףַא ןקוק עלַא ...ידייל ַא -- ןעמָאנ ַא ןָא
 ..?יז טרעה ןעמעוו רָאנ ?ןַאקסעלַאפַאר ףַא ךָאנ ךיז טגערפ

 .רעטַאעט ןיא ןיילַא טשינ זיא יז זַא ;ןסענרַאפ עזָאר טָאה ךָאז ןייא

 "ירנ ריא טימ טציז ַאד זַא ,רעצעמע ךָאנ טציז עשזָאל ןיא ריא טימ זַא

 .ןסעגרַאֿפ עקַאט יז טָאה םיא ןיא !ךַאמלעטס ַאשירגנ ,ךא ,ךַאמלעטס ַאש
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 ,ןסעגרַאֿפ ,ריא םימ ןַא ךיז רעהעג רע סָאװ ,ןטעגרַאפ ,ןסעגרַאֿפ ןצנאננוא

 ןַארַאֿפ זיא'ס ןַא ,ראנ ןסעגרַאפ ,ייז ןשיווצ ןעמוקענרַאפ ןיא טנַײה סָאװ

 ..ךַאמלעטס ַאשירנ ןעמָאנ ןטימ טסייח סָאװ ,רעכלעזַא טלעוו רעד ףָא

 !ךַאמלעטס ַאשירג רעמערָא ,רעמערָא

 עזָאר .רפוש ַא ןופ לוק א ענעצס רעד ןופ ךיז טרעהרעד םעצולפ

 ,ןשטנעמ טימ לופ זיא עניב יד ,ףָאלש ןופ יוװ ךַײלנ ,ףרָאװ ַא ךיז טוט

 .רעטרעוו עקירעביא ,עשירַאנ ענדַאמ ,ריא ךיז טכַאד סע יוװ ,ןדייר עלַא

 ַא .ןעוסיוא רעדנַא ץנַאג א רעדיוו ןיוש !רע ןיא טא ??אידוא ןיא גוו

 .עמיטש ןַײז טגנילק טפַארק רעַײנ ַא טימ ,שטנעמ רערעדנַא ץנאנ

 ןיאװ ןַײא ךיז טרעה ,ןגיוא יד ןופ לקָאניב םעד וצ טשינ טמענ עזַאר

 ןופ ןיז םעד .ַאטסַאקַא ?אירוא ןופ גָאלַאנָאמ ןננַאל םענופ רעטרעוו יד

 רעדנוזַאב טרָאװ סכעלטיא רָאנ ,טַארוקַא טשינ יז טייטשרַאפ גָאלָאנַאמ

 יו ,רעטרעוװ יד ךיוא יױזַא טשינ ןוא ,גנוטַײדַאב רעדנַא ןַא דיא רַאפ טאה

 -עג ןגיוא עטכַאמענוצ טימ יז טָאה לָאמ ?פיוו ?עמיטש ןַײז .עמיטש יד

 ...?ןדייר םיא טרעה

 -- ןטליג ןָאק םרח רעַײא !ךיא ?יוװ עלַא טימ ךַײלנ ןגָארט סערָאצ,

 -ָאמ ןַײז ַאטסָאקַא לאירוא תולדנ טימ סיוא טזָאֿל ױזַא "!דִיי ַא ןיב ךיא

 .זױלּפַא ןקידארומ: ַא ןיא סיוא טכערב רעטַאעט עצנַאג סָאד ןוא ,גָאלַאנ

 -ָאיצַאנ ןפרַאש ןופ ליפעג ןיא ןדנוצעגנַא ךיז גרַאװגנוי הרבח טָאה סאד

 "טא טַײז רענעי ףַא רעדירב ערעזדנוא וצ טכיירגרעד טָאה סָאװ ,םזילַאנ

 ךַײלג וגָארט תורצ , ,רעטרעוװ יד ןלעפענ ןטסרעממא זיא ייז .קיטנַאֿפ

 ,םלֹוע רעקירעביא רעד ןיוש טָאה קידנקוק ייז ףא ןוא ,"ךיא ליוװ עלַא טימ

 ךיוא ,טסנוק ףַא םיניבמ רעקינייו רעדָא רעמ עקירעמַא ןיא ןענַײז סאו

 סע זַא ,טליפעג ןבָאה עֶלַא לַײװ ,ןרידָאלּפַא קרַאטש ,ןרידָאלּפַא ןעמונעג

 "רַא ןַא ,טסיטרַא רעתמא ןַא ,טפַארק עכעלנייוועגמוא ןַא ייז רַאפ טייטש

 סָאװ ,סעציײלּפ ענַײז ףֵא עּפורט עצנַאג יד סיױרַא טנַארט סָאװ ,טכיט

 טפושיכרַאפ טָאה סָאװ ,טנאה ןיא ךיז ַאב םוקילבװּפ עצנַאג סָאד טלַאה

 דנַײא יוװ עלַא ןבָאה -- ,"ראטס, א זיא סָאד ,ָאי ,רעטַאעט עצנַאג סָאד

 רעקידנעייגפיוא ןַא ,ןרעטש ַא תמאב ןזיא סָאד -- טגָאזענפױרַא קימיטש

 .עניב רעשידִיי רעד ןופ ?מיה ןפַא ןרעטש

 -נעעג גנַאל ןיוש ךיז טָאה טקַא רעטייווצ רעד ןעוו טלַאמעד ךיוא

 -עגסיוא דיז ןבָאה ייז .טרעהענפיוא טשינ ןטנעמסידָאלּפַא יד ןבאה ,טקיד

 "!ָאקסעלַאפַאר ,ָאװַארב !ָאקסעלַאפַאר , ;ןעיירשעג עדליוו טימ טשימ

 -נַײא טוורּפעג ערעדנַא דיז ןבָאה -- !ליטש ןַײז זָאל !טַארַאש ---

 ,ָאװַארב, טָאטשנָא .ןפלַאהעג טשינ רעבָא טָאה סע .םלוע םעד ןליטש

 "!ָאקסעלַאפַאר רַאפ ייררוהא :ןעַײרש ןביוהעגנָא ןעמ טָאה "!ָאקסעלַאטַאר
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 לוק ַא טרעהעג ךיז טָאה --- !ןרָאװעג ענושמ זיא רעטַאעט סָאד --
 .רעטרַאּפ ןֹופ

 רעטַאעט סאד :טכערעג ןעוועג זיא ,טנַאזעג סָאד .טָאה סָאװ ,רעד
 שוץ 606 יה .ןרָאוװעג ענושמ זיא

 קיצכעז ןוא ייווצ לטיּפַאק

  ךיױא טשמיּפס לעקינ רעטסימ

 ןוא .טלַא ןוא גנוי ,סיורג ןוא ןיילק :עלַא ןשטיּפס עקירעמַא ןיא
 .רעמוטש ַא רענעריובעג .ַא זיא סָאװ ,רעד ןדַײס .ןשטיּפס ןענעק עֶלַא

 .רעדעי ַאב ןוא החמש רעדעי הא טשטיּפסעג טרעוו עקירעמַא ןיא
 ,הווצמ-רב ַא ,ןבה-ןוידּפ ַא ,תירב ַא ,הנותח ַא ,לָאמ-סנק ַא :טייהננעלעג
 אש הרצ ַא ,קַאלש ַא ,הצילח א ,טג א ,הרותה-םויס ַא ,תיבה-תכונח א
 ףֵא טסעומש רעוװ ןוא .ןשטיּפס וצ טייהנגעלעג א טיג ץלַא סָאד -- אב
 ַא) ןָאשּפעסעד ַא ,טסַאנ ַא ,טנוװַא ןַא ,רושטקעל ַא ,גניטימ ַא ,הפיסַא ןַא
 טָאג ךָאד טָאה טלָאמעד --- גנולעטשרָאפ ַא רעדָא טרעצנַאק יַא ,,טעקנַאב
 | ,ןשטיּפס ןסייהעג ןיײלַא

 ןופ טרעוו ,רַאטס ַא ,רעלָארטסַאנ ַא טמוק סע זַא ,רעטַאעט ןיא
 ןטקַא יד ןשיװצ (עניב) שזדייטס רעד ןופ טשטיּפסעג ןגעוו דובכ ןַײז
 -קַא יד ןופ רענייא רעדָא ,ןייֵלַא טסַאנ רעד רעדָא ,דעלנייוועג ,טוט סָאד
 טייג לָאמַא ןוא .ןָאט ַא ןבעג ןָאק ןוא עבמענ עטונג ַא טָאה סאו ,ןראיס
 טיג ןוא ,סע טסייה רעטַאעט ןופ סָאבעלַאב רעד ,רעשזדענעמ רעד ףױרַא
 םלוע רעד זַא ,טניפעג רע סָאװ ,סָאד םוקילבוּפ ןטרעעג םעד ןסיוו וצ
 ט ,ןסיוו סע ףרַאד

 רעוש ןיא םוקילבוּפ סָאד זַא ,טקַא ןטייווצ ןכָאנ ,לָאמ סקיטצוא
 -ַאפאר רַאפ ייררוה , ;קידנעַײרש ןוא ַאווַארב קידנּפַאלק ,ןרָאװעג עגושמ
 עלַא ןײגוצסױרַא טדימעגנַײא ןיוש ךיז טָאה ָאקסעלַאפַאר ןוא ,,*!ַאקסעל
 ,םוקילבוּפ רעקרָאי-וינ ןטקיררַאפ ןרַאפ ךיז ןגיינרַאפ ןוא טונימ עבלַאה
 רעטסימ ןופ רוגיפ עכעליירפ עטנַאקַאב םונ ןעמעלַא יד {זיווַאב ךיז טָאה
 ,לעקינ

 ;בוטש ןיא ךיז ַאב סָאבעלַאב א יוװ ,דַאפנייא ןעוועג רע זיא ןָאטעגנָא
 ףֵא ןוא ,סענעשעק יד ןיא טנעה יד ,קידעכָאװ ץנַאג ,לקיטייו ץרוק ַא ןיא
 טָאה סָאװ ,עלעכיימש עקידנעטש עטנַאקַאב סָאד .עלעכיימש ַא ןּפיל יד
 ."יאב-דונ, ַא רַאפ לעקינ רעטסימ םעד טכַאמעג
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 -יוהעגנָא לעקינ רעטסימ טָאה --- !םנעמעלעטנעשזד דנע סידייפ --
 -סיוא קיטיונ רַאפ ךיא ןיפעג ןטשרע םעלַא םוצ --- .טמַאדּפסקע ןַײז ןכ

 סָאװ ,ערע רעד רַאפ םוקילבוּפ ןטרעעג םעד קנַאד ןטספיט ןַײמ ןקירדוצ

 .ןַײרַא רעטַאעט ןיא רימ וצ ןעמוק רעייז טימ טלייטענטימ רימ זבַאח ייז

 -וק רעטַאעט ןַײמ ןופ ןעננולעטשרָאפ עלַא סָאװ ,טשינ ךימ טרעדנּוװװ סע

 ןיא וע טַײצ רעד ןיא .רעזַײה עטקַאּפטנ לופ ַאב לָאמעלַא רָאפ ןעמ
 טימ ריז ןרָאפכרוד ףֵא ץאלּפ ַא ָאד ןיא קרָאידוװנ ןיאו סרעטַאעט ערעדנא
 .הלילח טשינ ןיימ דיא ,גננעל רעד ןיא ןוא טיירב רעד ןיא רַאקַאטַאמ א

 טשינ ןעמ ןַאק טייחראוו יד ראנ ,ןטנערוקנַאק ענַײמ ןרימַאלב וצ טימרעד

 סלַא רעמ רעטַאעט ןַײמ טכַײלנ םוקילבוּפ עטרעענ סָאד זַא ,ינרַאבראפ

 -נעמ סעלַא ַײרט ךיא לַײװ ,רָאפרעד זיא סָאד זַא ,ךעלנעמ ,ערעדנַא טלא

 ןיק ראפ טשינ רטק ךיא .ולעמש וצ ןדירפוצ םוקילבוּפ סאד םוא סכעל

 ןלאז ייז סיורנ יו ,ןבַאנסיוא ןייק רַאפ ּפֶא טשינ ךימ לעטש זוא טלענ !

 טימ ,ךעלדנעטשרַאפטסכלעז ,ןעננולטנ רימ ןיא טציא ךיוא .,ןַײז טשינ

 טסַאנ וטרעענ םטד טשערַאקוב ןֹופ ןעננערבוצּפָארַא ,ןטסָאק ערעייהטנמוא

 יד ןופ נינעק רעד זיא סָאד .ןלָארטסַאנ עטלייצעגנ ףַא טנווָא ןקיטנַײח ןופ

 טסיטרַא רעשיטַאמארד רעטמסיראב-טלעוו רעד זיא סָאד .סרעליּפשיוש

 טשינ ןכַײלנ ןַײז טשינ טאה רעכלעוו ,טשעדַאקוב ןֹופ ַאקסעלַאפַאר ָאעְל

 ךימ טיירפ סע ,קיטנַאלטַא טַײז רענעי ףֵא טרָאד טשינ ,זדנוא ַאב ַאד

 .טרעוו ןטיול טצַאשענּפָא םיא טָאה םוקילבוּפ עטרעוו סָאד זַא ,ןעז וצ

 טשינ לע ךיא זַא ,רעטַײוװ ףַא ךיוא ןכערּפשרַאפ וצ טיירנ ןיב ךיא ןוא

 ןלַאינעשז םעד ידכב ,ןַײז טשינ ןְלָאז ייז סיורג יוז ,סעמוס ןייק ףַא ןקוק
 -עי יד טייקכעלנעמ יד ןבעג וצ םוא ,רעננעל סָאװ ןטלַאהרַאפ וצ טסַאנ

 נַײה טזומענ דעבענ 1בַאה עכלעוו ,טַײל רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוח עקינ

 ,טעז ריא יוװ ,זיא'ס לַײװ ,םייחַא ןײגקעװַא ןצרַאה ןיא קיטייוו ַא טימ

 | ,ןפרַאוװוצכרוד לּפע ןַא טשינ

 םעד גנו:עקרענָא ןַײמ קידנכערּפשסיױא !סנעמלעטנעשזד דנע סידייל

 יד ןעקנָאדוצּפָא ןופ ןטלַאהנַײא טשינ ךימ ךיא ןָאק ,םוקילבוּפ ןטרעעג

 רעייז טימ רעטַאעט ןַײמ טרעַאב ןבָאה עכלעוו ,טסעג עטנענימָארּפ עקינעי

 זַא ,ןלייטוצטימ ךַײא רימ טכַאמ עדיירפ ערעדנוזַאב ץנַאנ א ,טַײהנזעוונָא

 טַײהנזעוװנָא רעכיוה רעייז טימ ןבָאה סָאװ ,טסענ עטנענימָארּפ יד ןשיווצ

 ןייק ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ַאד ךיז ןעניפעג ,רעטַאעט ןַײמ טרעאב

 ,רעטַאעט ןַײמ רעסיוא ,קרָאי-ינ ןיא נָאט ןקיטנַײה זיב רעטַאעט שידִיי
 ןענַײז סָאוו ,ייוצ טרעַאב זדנוא ןבַאה ייז ןשיװצ .טכוזַאב טשינ ךָאנ

 עדייב ןיא טמירַאב קרַאטש דךיוא ןייֵלַא ןענַײז ןוא ןטסיטרַא ךיוא ןיילַא

 דנע סידייל ,ךיז ןעניפעג ייז .עקירעמַא ןיא יוװ ,ּפָארוי ןיא ,ןטלעוו
 רעקניל רעד ןיא סָאוװ ,(עשזַאל) סקַאב רעד ןיא ָאד טָא ,סנעמלעטנעשזד
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 טַאהעג ןבָאה טשינ לָאז סָאװ ,שטנעמ ַא ָאטינ זיא'ס זַא ,ביולנ ריא ,טַײז |
 יוװ ,קַאוייּפס ַאילַאזָאר ססימ ןוא ךַאמלעטס ַאשירג ןעמַאנ םעד טרעהעג
 ןעמָאנ םעד טרעהעג ןבָאה טשינ לָאז סָאװ ,שטנעמ ַא אטינ זיא'ס
 טי א ראש אוו יאאאאא יא ראו אמו יאהו ...ןָאסידע רעדָא ןלָאקניל ,ןָאטגנישַאוװ

 טיר === טישטיוטשי ,רזשיייל ליד ייווא 55 ,2--י יא ,ידישירירו= ,5יט רייד = טיט טי = יא = זיפ ייד = =

 ןיוש טָאה ,טשטיּפסעג טָאה לעקינ רעטסימ סָאװ ,עקירעביא סָאד
 סָאד לַײװ ,טשינ ךיוא ןיילַא רע עליפַא ןוא ,ןרעה טנַאקעג טשינ רענייק
 ךָאנ ןיא ,רעירפ ןופ ךָאנ טציהעצ טכער ןעוועג ןיא סָאװ ,םוקילבוּפ
 ַאשירג ךיז ןעניפעג ָאד זַא ,טרעהרעד טָאה עמ זַא ,ןרָאװעג טציהעצ רעמ
 ןופ ּפָארַא טשינ ןענַײז סע ןעמענ סנכלעוו ,קַאוװיּפס ַאזָאר ןוא ךַאמלעטס
 דיז טָאה םוקילבחּפ-רעטרַאּפ עצנַאג סָאד .געט עטצעל יד ןיא עסערּפ רעד

 -ַאב ייווצ עקיזָאד יד ןכַאמ ןעמונעג ןוא טלעטשעגפיוא שטנעמ ןייא יו !
 ,פרָאּפ ןטמיראב םעד זַא ,סעיצַאװַא עשימרוטש עסייה עכלעזַא טַײהטמיר |

 רעדנַא ןייק ןבילבעגנ טשינ ןיא ,קַאוװיּפס ַאזָאר ןוא ךַאמלעטס ַאשירג
 ךַײלג ,רעטַאעט-לעקינ ןופ ןפיולטנַא ןֹוא ךיז ןבייהפיוא יו ,גנַאגסיוא
 טעמכ ייז טָאה וצרעד ,דובכמוא ןטסערנ םעד טאהעג ַאד ןטלָאװ ייז יו

 ןנָאלשרעד ךיז םיוק טָאה סָאװ ,רעטָאפ רעד ךַאמלעטס ןעגנוווצעג יו
 ןוא ,רעיוא ןּפַא דוס ַא טמױרעגנַײא ןדייב ייז טָאה רע .עשזָאל רעייז וצ
 -סידָאלּפַא עקידנריפמוירט רעטנוא ,ןשטנעמ ןצרַאװש ןטימ םענייאניא

 טָאה טרָאד .ליבָאמַאטױא םוצ זיב טײלגַאבסױרַא ייז ,תולוק ןוא ןטנעמ

 ףַא הללק א טימ קעװַא ןיא ןוא ךיז טצעזעננַײרַא םענייאניא ייז טימ רעד

 סאו ,ןוַאטדוַאד םענעטלָאשרַאפ םענופ ,קרָאידינ ןשידִיי םענופ ןּפיל יד

 ,היוופ עכעלרעזַײק ַא טעמכ ,ענדַארַאּפ ַאזַא טכַאמעג ייז טָאה
 טיי .רכצכמ ראילויהפ .טאקנסאו = ןטסני 25 0327 טי רוס יי יט תהי עיר 25 ריב: 025. 5555 וו. 2555 טי

 "עג ָאקסעלַאפַאר טָאה לעקינ רעטסימ ןֹופ שטיּפס םענעגנולעג םעד
 -ָאֹרּפ יד ןעקנַאד ןעמונעג טָאה רענעי דלַאביװ .ףוס ןזיב טשינ רָאנ ,טרעה
 ןַײז טרעַאב טַײהנזעװנָא רעכיוה, רעייז טימ ןבָאה סָאװ ,טסענ עטנענימ
 ןוא ןטלַאהסיוא טנַאקעג טשינ רעמ ןיוש ָאקסעלַאפַאר טָאה ,"רעטַאעט
 ,טקַא ןטירד םוצ ןרימירג ךיז ,עבָארעדרַאג ןַײז ןיא דיז וצ ןעגנַאגעגּפָא זיא

 ןָאטעג גערפ ַא רע טָאה -- ?רעדליּפעג ַא רַאפ טרָאד זיא סָאװ ---

 רעטציוװשרַאפ ַא ןְפָאלעֶנְנַײרַא ןיא סָאוו ,(רעכַאמקירַאּפ) רעברַאב םַאש

 - ,רעטרַאּפ ןופ

 ןַאָמְרעֶגְנּו ַא ,רעברַאב רעד טרעפטּנעענ םיִא טָאה -- !םיעגושמ ---
 ךרוד טשינ טזָאל סָאװ ,(טְסיִלאיצאַּפ) "טָּפיִלעְשַאס, 8 ןוא רעקנעדַײרפ ַא
 סע יכא טָאהראטנילק ןוא רוׁשִטקַעֶל עשיטסילאוצַאס ןקיצנייא ןייק

 ץניוה -- סיר ןסימ ןעֶמונרַאָפ זיִא רֶע זֶעוו טֵּכַאַנשַב רָאפ טשיִנ טמוק
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 -ענעמ רעזדנוא !עיצַאזיליוװיצ ןּפָארט א ןָא ןשטנעמ עדליוו !םיענושמ

 ןבילוצ שטיּפס ַא ןטלַאה טסולנרַאֿפ ךיז טָאה ,לעקינ רעטסימ ,רעשזד

 רעהעג סע יוװ ,קידנעטשנָא שטיּפס ןַײד ריד עשז טלאה .,טנווַא ןקיטנַײה

 ,(סָאבעלַאב ַא) סָאב ַא ,קידנדייד זדנוא ןשיווצ ,ךָאד רע זיא ,ןיינ ,ןַײז וצ
 טסעג עטנענימַארּפ יד ,ןטסילַאטיּפַאק יד ןענעפנח רע ףרַאד ,יושזורב ַא

 ךיז ,טרעַאב זדנוא ןבָאה סָאװ ,ןטסיטרַא עשיטַארקַאטסירַא ערעייז ןוא

 --- סּפ ,ןוַאט-ןואד זדנוא וצ ןינעווע רעטפניפ רעד ןופ שזַא טזָאלעגּפָארַא

 -עֶל ַא ןבָארגַאב ךיז רע טלָאװ ,ָאד ןַײז לָאז סקרַאמ ?רַאק !טייקיניילק ַא

 ,..!רעקידעב

 -- ףוינעווע רעטפניפ רעד ןופ ןטסיטרַא יד סָאד ןענַײז עשזרעוו ---

 -ַאֹּפ ַא קידנעמענ ןוא לגיּפש ןיא קידנקוקנַײרַא ,ַָאקסעלַאפַאר םיא טנערפ
 שיגַארט ןַײז תעב ,טקַא ןטירד םוצ ןסַאּפ ןטסעבמַא םיא לָאז סָאװ ,עז

 .רעטומ רעדנילב רעד טימ ןוא עילימַאפ ןַײז ןטימ שינעגעגַאב

 ,רע טליּפש לדיפ טליּפש ,טסינילָאיװ ַא ןיא רע ?ןענַײז ייז רעוו ---

 ןוא ךַאמלעטס ַאשירג טסייה רע ,ענַאדַאמירּפ ַא ,ןרעגניז א ןיא יז ןוא

 ...קַאוװיּפס ַאזַאר רעדָא ,קַאויּפס ַאילַאזַאר --- יז

 ַא טימ ןעִיורבּפָא ןעוועג םיא לָאז טסילעשַאס רעד רעברַאב רעד

 -לָאנ ןפרַאש א טימ זדלַאה םעד ןרענמוא ןדַײנשנַײא רעדָא ,ןזַײא ןסייה
 רעמ טימ ןעגנירּפשפיוא טפרַאדַאב טשינ ַאקסעלַאפַאר טלָאװ ,רעסעמ
 -רַאב םענופ רעטרעוו עטצעל יד ַאב ןעגנורּפשענפיוא זיא רע יווװ ,טעּפמיא

 רעד יװ סָאלב ןעוועג ,טשימעצ יװ ןענַאטשעג רע זיא ענר ןייא ,רעב
 סאד ןוא ּפָאק םענופ קורַאּפ םעד טּפַאכעגּפָארַא רע טָאה דָאנרעד ,טיוט

 ְרַאבו רעד .ריט רעד וצ ןפיול טזָאלעג ךיז טָאה ןוא םינּפ םענופ ?דרעב
 -עג ןרָאװעג םעצולּפ ןיא ַארטסעַאמ רעננוי רעד זַא ,טניימעג טָאה רעב

 ּפַאלק ַא טרעהרעד דיז טָאה טונימ רעד ןיא . ,.. ןעניז זופ ּפָארַא ,טריר !

 -נַײרַא זיא ,"ןיא םִאק, ןכעלייוועג ןפַא דיז טרַאוװרעד טשינ ,ןוא ךיט ןיא

 ַאכדַאכ ַא טימ ןוא שער ַא טימ עבָארעדרַאנ ןיא ןָאקסעלַאפַאר וצ ןעמוקענ
 .בלַאװש ַאטעירנעה --- ענַאדַאמירּפ יד

 יַאטסירַא רענוַָאטּפַא ערעזדנוא טימ עידעמַאק א !אכדאכ-אכ ---

 -ָאק ַא ,זודנוא ןופ ןפָאלטנַא ייז ןענַײז טסעּפ א ןופ יו !ןנעלַָאק עשיטארק

 !אכ-אבכ-ַאכ ,ליװעדָאוװ ַא ,עידעמ
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 קיצכעו ןוא ַײרד לטיּפַאק

 שינעגעגַאב ַא ךָאנ

 רעטַאעט- פעקינ ןופ םוקילבוּפ עטציהעצ סָאד ןעוו ,טַײצ רעד ןיא
 ,ןָאקסעלַאּפַאר רעֶורְפ סעיצַאװַא טכַאמעג ,טרענודעג ןוא טמערוטשעג טָאה
 לוביטסעוו ןיא ךיז טָאה ,קַאוויּפס עזָאר טימ דַאמלעטס ַאשירג ךָאנרעד
 :ענעצס ןימ ַאזַא טליּפשענּפָא רעטַאעט ןופ

 ןיא ןענַאטשעג ןיא רעמַאלק רעטסימ טנַײרפ רעטנַאנעלע רעזדנוא
 לעקינ רעטסימ יו ,טרעהעגוצ ןטרָאד ןֹופ ןוא ,ריט רעד ַאב ?וביטסעוו/
 דרָאב-לצרעה ןַײז ןופ לייט ַא ,וצ ןטלַאהעג רע טָאה גיוא ןייא .טשטיּפס
 סנַײז ןעזסיוא עצנַאג סָאד ןוא ;ןַײרַא ליומ ןיא ןעמונעגנַײרַא רע טָאה
 -ענ טשינ רָאנ לעקינ רעטסימ ןופ שטיּפס רעד זיא םיא זַא ,טגַאזעג טָאה/
 ,שטנעמ רעיור ַא רעטנוא סע דיז טמענ יװ ,טשינ טייטשרַאפ רע -.ןלעפ !

 ןופ טשינ ,עירָאטסיה רעד ןופ טשינ העידי ?קערב ןייק טשינ טָאה סָאװ
 ןטלַאה םוקילבוּפ ַאזַא רַאפ ןלעטשקעװַא ךיז ,ריּפסקעש ןופ טשינ ,טסנוק

 ,שזדייטס רעד ףֵא ףיורַא ,ןרעמַאלק רעטסימ ,םיא טזָאל עמ ןעֹוו ?עדער ַא
 ,קנעב ףַא ןוא שיט ףַא ןעוועג טלָאװ סע .טַײרדללא ןעוועג ןיוש טלָאװ
 ייא ןָא רָאמ יײװַא רייפ דלנוו ייא, ;ןַאמשילגנע רעד טגָאז יו רעדָא

 0 ..."הטרָאוו סע

 ?דָיי א טכַאמ סאו ,רעקַאנק רעביל ןַײמ ,םכילע םולש ?ַאַאַא ---)
 ךָאד ךיא ןיב עקַאט ךַײא בילוצ .טכיל טימ עקַאט ךָאָד ךיא ךוז ךַײא/
 .החלצה ןוא קילנ ןבענ ױזַא רימ לָאז טָאנ ,ןרָאפ וצ ןעמוקעג רעהַא

 טימ ןױשרַאּפ ןקירעדינ ַא ךיז רַאפ ןעזרעד טאה רעֶמַאלק רעטסימ
 פךָאנ רעד ןופ סָאװ רָאנ ,גוצנַא םעַײנ א ןיא ןָאטעגנָא ,ןגיוא עשירזממ/

 םענופ לברַא עטיירב וצ טימ ןוא ךיש עטריקַאל עסיורג ענדָאמ טימ ,םִיֹוַרַא
 ןוא טנעה יד רעבירַא סיֹורַא ןסירעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,דמעה ןטשרעכייא

 -וצ ןייג ןלָאז ייז,הליחמ ןטעבענ טונימ עלא טָאה ןױשרַאּפ רעד עכלעוו

 טדערעג ,טעברַא רעד ןיא רדסכ ןעוועג טנעה ענַײז ןענַײז םעד בילוצ ,קיד
 ,םעטָא ןייא ןיא ,ךינ ןוא ךעלקירעזייה ?סיב ַא שפנ רעקיזָאד רעד טָאה

  .ןרעפטנע םיא טעוװ רענעי זיב ,דובכ ףֵא טרַאװעג טשינ ןוא
 ,ןזיוה עקידלטסעק יד טימ רעדנעלננע רערעַײט ןַײמ ,רימ עשז טגָאז ---

 יו ,טנוזעג ןיא -יא טכַאמ סָאוװ ,דנַאל ןקיזָאד םעניא ָאד ךַײא סטייג יוז

 -בינ ןפַא ןתח ַא יװ ,ןֵא ךימ ריא טקוק סָאװ ןוא סענזיב יד ןענַײז ױזַא
 ךַײא טנַאמרעד ,ונַא ?טנעקרעד טשינ ךימ טָאה ריא -- ,ןצרַאה ןרעט

 ןיב ךיא ,קישטוַאדומ ריאמ-םולש .קישטוװַארומ ןזיא ןעמַאנ ןַײמ :טשרַאקַא
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 ןעוװעג ,טכַאדעג רעטציא רַאפ טשינ ,ןָאדנַאל :ןיא ןענאטשעג ךַײַא ַאּב

 -םסיוא ,דסח-תלימג ַא ךָאנ ךַײא וצ ןעמוקנָא טזומענ .תורצ עסיורג ףַא

 ןוכשמ .תיבב םולש .ןוכשמ ַא ףֵַא דעלטנייוועג ,גניליש עכעלטע ןעַײל

 ןעמע;ּפָא ןוא בוח רעַײא ךַײא ןבענּפָא ןעמוקעג ךיא ןיב) טציא ,ענעשעקב

 ףַא ךרַאּפ ַא ןגַארט טנַײּפ בָאה ךיא ,חמק חקל ,תועמ ןתנ .לקעּפ סָאד

 .,ןריּפַאּפ יד עקַאט ךיא ףרַאד בנא ןֹוא ,ךימ ריא טייטשראפ ,ךיז

 | ?ןריּפַאּפ ערעסָאװ --
 ןביוהעגנָא טשינ םיא טָאה רעמַאלק רעטסימ ןַא ,סיוא טזַײװ סע

 טכַאלעצ ךיז טָאה ןניוא עשירזממ יד טימ ןױשרַאּפ רעד ,ןענעקרעד וצ

 ןטלַאה המחלמ ֹוצ טרעהענפיוא טשינ ,רעטכעלעג ןקירעזייה ןַײז טימ

 .דמעה םענופ ןטעשזנַאמ יד טימ

 ?ןסעגרַאפ טָאה ריא ?טרגּפענ ךיז טכַאמ דיי ַא ךַײא טלעפעג ---
 ,ןריּפַאּפ טימ טקַאּפעג לופ ,לכַײב ַא טימ ,םכעלטיור ַא ,לעשטעס ןיילק ַא

 ,טרעוו ןסיורג ַאזַא טשינ רשפא ייֵז ןבָאה ךַײא רַאפ ,ןריּפַאּפ עקיטיונ

 ענַײמ רַאפ רימ טיג טווּגרּפ ונֲא ,קעטנַאיַאמ רעצנַאג ַא סָאד זיא רימ ַאב רָאנ
 רימ לָאז טָאג ?ןעמעג ךַײא ַאב לע ךיא גבזוא ,רַאלָאד טנזיוט ןריּפַאּפ

 י !החלצה ןוא קילנ ןבענ ױזַא

 "עג העוט טשינ ךַײא טָאה ריא ביוא ,רעבָא טעז ?תמאב עקַאט --

 ?ריט רעדמערפ ַא ןיא ןפָארטעג ןוא ןעוו

 ;ןכַאל וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רענעי

 "נייק ךָאנ בָאה ךיא ,ריא טרעה !עצרוק ַא רָאנ ,השעמ ענייש ַא --
 ביוא ןוא ,ףרַאד עמ ּוװ ,דימת ףערט ןוא טַאהעג טשינ תועט ןייק לָאמ
 ,םעד טשטַאּפעג טשינ לָאמנייק ךָאנ ךיא בָאה ,רעמ ךָאנ ןסיוו טליוו ריא

 ןעמ טפור ךַײא זַא ,ןגָאז ךַײא דיא לעװ ןמיס ַא .טשינ ףרַאד עמ סָאװ
 רעַײא ןוא ,לּפעשטַײװ ?לטימ ןיא עמַאס טציז ריא ןוא ,רעמַאלק רעטסימ

 ,?לַאנַאיצַאנ-עּפַאק, ןעמָאנ ןקילייה ןטימ טסייה לעטָאה רעַײא רעדָא הינסכא

 ,יֹוזַא ביוא ?טַאהעג טשינ תועט ןייק בָאה ךיא זַא ,ןיוש ריא טעז טציא

 ריא טָאה ןריּפַאּפ יד טימ לעשטעס ןַײמ :ןמיס א ךָאנ ךַײא עשז טַאנ

 "רַאפ ןוא ףיורַא ןגָארטעגּפױרַא ןוא טנַאה רעד ןופ ןעמונענוצ רימ ַאב

 עינַאּפ ,ןגָאז רעטציא ריא טעוװ סָאװ .עפַאש-רעדיילק רעד ןיא ןסָאלש

 ?רעמַאלק רעטסימ ךיא ןיימ ,רעטָאנרעּפיּפ

 ןַא ,טנַאמרעד ָאי רעמַאלק רעטסימ ןיוש ךיז טָאה ָאד ןַא ,םינּפַא

 .ןריּפַאּפ טימ לעשטעס ןימ ַאזַא טָא ךיז אב טאהעג ַאי לָאמַא טָאה רע

 םיא טמענ שטָאכ ,ןסעגרַאפ רע טָאה -- ןעמוקעגניהַא ןיא סָאד גוזװ רָאנ

 :טרנּפעג ןכַאמ ךיז ףרַאה עמ זַא ,ןבילבענ םיא אב זיא ,ּפָאק םעד פארא

 -ַאּפ ןייק ןופ ןוא ?עשטעפ ןייק ןופ ןסיוו וצ ןַא טשינ ביוה ךע --

 םערָאװ ,חומ ןייק טשינ רימ טיירד ןוא ,גָאט ןקיטכענ ןייק ןופ ןוא ןריּפ
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 ףֵא ךַײלג רעטַאעט ןופ סױרַא ךַײא ןעמ טפרַאװ ,ףַײפ ַא ךע בעג סא
 | ,טירטס רעד

 -ךַאפ !טפַײפ ,עקַאט עשז טפַײפ ,ונ ?ריא טעװ ןפַײפ ?ױזַא ראג ---
 ?טשינ ריא טפַײפ סָאװ

 ריאמ םולש ,רעטנַאקַאב רעטלַא רעזדנוא ךיז טָאה רעטרעוו יד טימ
 -נענ ןוא רעטנעגנ לָאמעלַא רעמַאלק רעטסימ וצ טקורעגוצ ,קישטווַארומ
 ,טנעַאנ ױזַא טנעָאנ קרַאטש םיא וצ טקורענוצ ךיז טָאה רע ןיב ,רעט
 ַאב ןעװעג טעמכ ןיוש ןיא דרַאב-לצרעה עקיטרַאסיורג סרעמַאלק זַא
 ןעוו ,סיורַא ןופרעד טלָאװ סע סָאװ ,סייוו רעוװ ןוא ,טנעה יד ןיא םיא
 יוװ בסַאװש ?סינ ןָא טשינ טמוק יירשעג-דלַאװנ סרעמַאלק רעטסימ א
 -רעד ןַײז טשינ לָאז בלַאװש ?סינ ןוא -- לַאדנַאקס ַא דעלנעמ סָאד זיא
 סָאװ ,רעטַאעט ןופ סרעגיד ןֹוא סרעשַא הרבח יד םיא טימ ןוא (?ַײב
 ןטימ גוצנַא םעַײנ סקישטווַארומ ריאמ-םולש וצ ןַאטעג םענ ַא ךיז ןבָאה
 ,םידוהיל ןרָאװעג זיא'ס ןוא --- ?שוילעּפַאק

 ןעמוקעג ןיא קישטװַארומ ריאמ-םולש זַא ,טניימ רעזעל רעד ביוא
 רעטסימ םעד ןרָאפנַײרַא לָאז רע ,ןיילַא םעד בילוצ רַאנ קרָאי-ויג ןייק
 רענייב יד ןכַארבעג רַאפרעד ןגירק ןוא דרָאב-לצרעה ןַײז ןיא רעמַאלק
 זיא ןעמוקעג .תועט ןסיורג ַא רע טָאה ,?שילעּפַאק סָאד טשטיינקעצ ןוא
 -עג ענַײז רעסיוא ,ןריּפַאּפ ענַײז רעסיוא ,עקירעמַא ןייק ,ךעלטנגייא ,רע
 ןגנוי םוצ ,סענזיב רעקיטיונ רעצנַאנ ַא ב"לוצ ,קַאוויּפס עזָאר טימ ןטפעש
 ָאעל ןרעטש ןקידנעייגפיוא ןטמירַאב םוצ ,ןַאמָאר רעזדנוא ןופ דלעה
 טָאה דלעה רעזדנוא זַא סָאװ ,סענזיב ַאזַא ןעוועג זיא סָאד ,ָאקסעלַאּפַאר
 ?נעו םעד ןפיולרַאפ רימ ןלָאז יאמעל רָאנ ...רע טָאה ,טרעהרעד סָאד
 יו ןלייצרעד ןוא ןַאדנָאל ןייק עלַײװ א ףֵא ןרעקמוא רעסעב ריז רימָאל
 -װַארומ רעזדנוא טימ ןעמוקעגרַאפ זיא סָאװ ,ןצרוק ןיא ךעלגעמ טַײוו
 ,ןטרָאד קישט

 קיצכעז ןוא ריפ לטיּפַאק

 תורצ יד וצ לטשער ַא

 טנַײרפ ןַײז וצ ןָאדנַאל ןופ ווירב סקישטווַארומ ריאמ םולש ןופ

 רע זַא ,ןעקנעדעג רענעייל רעד ףרַאדַאב סעדָא ןיא קַאּפושטש טרעבלַא

 םעד ,םענַײז עגעלָאק ןקילָאמַא םעד ןַײז הלוח-רקבמ ןבילקעג ךיז טָאה
 .ןַאמצלָאה רָאטקעריד

 ,םעד ,ךינ יױזַא טניפעג עמ סָאװ ,טָאטש יד טשינ רעבַא זיא ןָאדנַאל
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 "טרַאגרעטנוא טוג טעברַא ?לקיטש אזא וצ דיז ףרַאדַאב עמ .טכוז עמ סָאװ

 יו ,סַײצ רענעי ןיא ןעוועג ריאמ-םולש רעזדנוא זיא ,םעדרעסיוא ,ןעל

 סָאװ ,ץנימ לסיב סָאד .תורצ עסיורג ףַא ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה ןיילַא רע

 "נוא ןרָאװעג ןכַארקעצ ןיא ,זירַאּפ ןופ ךיז טימ טכַארבעגטימ טָאה רע

 טּפַאכעג ױזַא טשינ ךיז טָאה קַאּפושטש טנַײרּפ ןַײז ןוא ,טנעה יד רעט

 תהא ,ןטעבעג םיא ַאנ טָאה רע סָאװ ,"דעלברעק, יד םיא ןקישוצסיורא

 טָאה קישטווַארומ זיב ,גָאט א ךָאנ גָאט א ןעגנַאנעגקעװַא ןיא תחאל

 'קידכשוח םעניא סיוא ךיז טיג סע יוװ ,עגָאפ רעקידכשוח ַא ןיא לָאמנייא

 "קורב ַא ןיא ,קעה ַא ןיא ץעגרע דיז ןנַאלשרעד ימ רעסיורג ךָאנ ,ןָאדנַאל

 -דרעב ןיא רעדָא ענליוו ןיא ןייטש טגעמעג טכָאװ סָאװ ,טירטסדייל

 .ןרָאװעג טמסעשרַאפ טשינ דיוא ןטרָאד טלָאװ ןוא ןועשט

 סטכער ,ןריס ייווצ טימ ףיוה ןסיורג ַא ןיא רע זיא ןעמוקעגנַײרַא

 ןוא ףױרַא ןוא ּפַארַא פערט עקישטילג ערעטצניפ טימ עדייב ,סקניל ןוא

 סיױרַא ןקוק סָאװ ,רעלַײמ ענעּפָא עצרַאוװש יוװ ,ןעזענסיוא םיא ןבָאה עדייב

 -לנערּפעג) עטיירּפעג ןופ טַאמָארַא רעטכידעג ַא .ןעגנילשוצנַײא ןצעמע

 -םיוא ,ךעלרעדניק עניילק ןופ גנַאזעג ַא ןוא ,?ייא ןטסָארּפ ףַא שיפ (עט

 ײלרעלַא ףַא סעינַאװעשטניװ ןוא ןטנעמילּפמָאק עשרעבַײװ טימ טשימעג

 "רעד רעוו !ףֹוצרּפ רעקיטכיל ,ןגיילנא וטסלָאז עלעּפעק ןטימ, :ןטסעלַאיר

 "!עסקיש עטרעַײלשעג ,סעילוק ףַא וטסלָאז ןייג !זדלַאה רענהפרט ,ןגרָאװ

 ,רעבַײװ ןוא ןדִיי עשימייה ןציז ַאד זַא ,תודע טגָאזעג טָאה ץלַא סָאד -

 .ןֶא םע טפור עמ יװ ,"ונמולש ישנאמ ,
 ,ףיורַא טָארַאב סטָאו ףַא קישטווַארומ רעזדנוא ךיז טָאה טזָאלעג

 ?ןשטנעמ ןקירעבעל ַא סעּפע ןענעגעגַאב טשינ רע טעוו יו ,אמעט יַאהמ

 -ַאב טשינ ךָאד ּפערט יד ףַא ןשטנעמ ןקידעבעל ןייק טָאה רע לַײװ ןוא

 רע .קָאטש ןטצעל ןזיב טעמכ ,ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאנעג רע ןיא ,טנגעג

 -עפעשַאב ַא סעּפע הַא ןגָאלשעגנָא ךיז רע טָאה ,רעכעה ןניטשעג טלָאװ

 ענעדִיי עטלַא ענעקורט עכיוה א ,הפשכמ ַא ןופ טלַאטשעג םעניא שינ

 זיא'ס סָאװ ,םינּפ קידארומ ַאזַא טימ ןוא סעציילּפ עקידרענייבטיירב שימ

 סָאד .ןענעגעגַאב טשינ ריז סעכלעזַא טימ טכַאנ ןנעקַא לָאז עמ ,רעכַײלג

 ץנַאג א טנעה עדייב ןיא ןנַארטעג טָאה ,הפשכמ יד רעדָא ,שינעפעשַאב

 ,קַאזזָאלב ַא יװ ,טעּפַאסעג ןוא ףױרַא ןטנוא ןופ ץלַאה קעמערב ןסיורג

 --- ,רעטְלַא רעד וצ ןפורעגנָא קישטווַארומ ריז טָאה --- !וינעמומ ---

 -עט שידִיי ַא ןופ רָאטקעריד א ץענרע ַאד טציז גוװ ,טשינ ריא טסייוו
 ,ךיא ןיימ ,ךַאמצַאה ןעמַאנ ןקילייה ןַײז טימ םיא טפור עמ סָאװ ,רעטַא

 ?ןַאמצלָאה

 -ּפִא ךיז טָאה ,"וינעמומ, ןפורעגנַא יז טָאה קישטווַארומ סָאװ ,יד

 סע רעװ ,ןעז טלַאװעג ,רעטצניפ רעד ןיא ךיז טקוקעגנַײא ,טלעטשעג

 :ןבעגעג גָאז ַא ןוא ץכערק ַא טזָאלעגנסױרַא יז טָאה םעדכַאנ .טנערפ
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 | .ןזַײװ-.דַײא ?לעװ דיא ,טמוק ---
 טזאֿפענֿפַארַא דיז יז .ןבאה  ,ךעלּפערט .עכעלטע דךָאנ ןגיטשעגפיורַא

 טשינ ןבָאה סָאוװ ,ךיק ַא טימ ךעלביטש ייווצ ןופ ץכעציז ןימ ַא ןיא
 ןופ רָאטקעריד ַא ןציז לָאז ַאד זַא ,?בַאטרַאפמַאק טַײוו ױזַא ןעזעגסיוא
 -ּפָארַא עטלַא יד טָאה דיק ןיא ,ןשידִיי ַא ןופ וליפא שטָאכ ,רעטַאעט ַא
 -ַאב ןוא רענייב יד ךיז טכַײלנענסױא ,ץלָאה קעמערבו םעד ןפרָאװעג
 ,םענעמוקעגנַײרַא םעד ןניוא עטנייוורַאפ עטיור עטלַא עריא טימ טכַארט

 ?ריא טפראד ,סע טפייה ,ןעמעוו וצ ---
 ןיימ ,ךַאמצָאה רָאטקעריד םוצ ,עקַאט ןייֵלַא םיא וצ סע טסייה ---

 ןיא טנַײרפ רעטוג ַא רענַײז זַא ,לחומ טַײז ,םיא טנַאז ,ןַאמצלָאה ,ךיא
 ,םיא טימ ןעז ךיז ליוװ ןוא ןַײז הלוח-רקבמ םיא ןעמוקעג

 -ּפָארַא ןוא ןביוהענפיוא טָאה עטלַא יד -- ?םיא טימ ןעז דיז ---
 ..טַײװ ןיוש ןיא רע ,רעווש זיא ךיז ןעז םיא טימ --- .טנעה עדייב טזָאלעג

 ?ןרָאפעגקעװַא ----
 .טנעה עדייב טזָאלענּפָארַא ןוא ןביוהענפיוא רעדיוו טָאה עטלַא יד

 5ַײװ ,טנַײרפ ןטוג םענעמוקעגנַײרַא םוצ ןגיובעגנַא ךיז יז טָאה .םעדכָאנ
 ןגירשעגסיוא טָאה ןוא ,םיא ןֹופ רעכעה ּפעק ייווצ טימ ןעוועג זיא יז
 :ביוט ןעוועג טלָאוװ רענעי יוװ דַײלג ,ןַײרַא רעיוא ןיא םיא

 ,םולשה וילע ---

 :טנעה יד ןכארברַאפ ,ןעגנורּפשענּפָא זיא קישטוװַארומ ריאמ םולש
 סָאװ ?ןברַאמשעג ןַאמצלָאה ,ךיא ןיימ ,ךַאמצָאה ?ןברַאטשעג ---

 | ?ריא טדער
 ןז ַא רענַײמ זיא' ס .רימ ןיא .ייו ןוא ךֶא זַא ?דער ךיא סָאוװ ---

 ...יצנייאנואנייא .דיחי-ןב ַא

 ךיז טָאה יז .טרָאװ סָאד ןדערסיוא טנַאקעג טשינ טָאה עטלַא יד
 סָאד ןטלַאהַאב ,ריט רעד ַאב לוטשכיק רעקיקעריפ ַא ףַא טזָאלעגּפָארַא
 עריא ןוא ,ךעטרַאפ םענעסירעצ ןטלַא ריא ןיא םינּפ עטשטיינקעג עטלַא
 .ךעלרעמָאי טנייוו עטלַא יד זַא ,טנַאזעג ןבָאה סעציילּפ ענעקורט עטיירב

 ,ךיז ןיא טָאה ןוא טרָאװ סואימ ַא זיא "ןברָאטשענ, טרָאװ סָאד = |
 -נעהּפא ןבילבעג זיא קישטװַארומ ריאמ םולש .חֹוכ ןקידלַאװג ַא ,םינֿפַא
 -טננייא ,זןיא ,ןברָאטשענ זיא סָאװ ,רעד זַא ,ןסעגרַאפ ראג טָאה ןוא קיט
 ךָאנ םיא ךיז טָאה סע ,אברדַא .אנוש דעקיטולב ַא רענַײז ןעוועג ,ךעל
 ,טנַײרפ ןטנעַאנ ַא ,טנַײרפ ןטוג ַא ןריולרַאפ טָאה רע זַא ,טכַאדעגסיוא
 -+- טייקיניילק א .םענעגייא ןַא ,ןנָאז ןַאק ןעמ ,טנַײרפ ןטנעָאנ ַא רעייז
 ךיז רע טָאה םעדכָאנ ,?סיב א טרַאװענּפָא טָאה רע?ןַאמצלַאה ןוא רע
 | :לוטשכיק רעטייווצ ַא הַא ,ךעלטנעָאנ ריא וצ טצעזעגקעווַא

 ?עמַאמ סטנַײרּפ ןַײמ ?עמַאמ א ענַײז ,סע טסייה ,ריא טנעז --
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 טעמכ .ןעמַאמ ןַײז ןופ טפָא ןלייצרעד עקַאט רעבָא רימ טנעלפ טנַײרפ ןַײמ

 ןעז ןבעלרעד יױזַא לָאז ךיא, ,ליומ םענופ עמַאמ יד טזָאלענסיױרַא טשינ

 טסייוו סָאװ .העובש עטסערג יד םיא אבו ןעוועג זיא סָאד --- ?עמַאמ ןַײמ

 רעטונג ַא רַאפ סָאװ !טַאהעג טָאה ריא ןוז ןעַײרטעג ַא רַאפ סָאװ ,ריא

 !ןלייט ךיז ןסיב ןטצעל ןטימ ?רעדורב רעטונג ַא !ןעוועג זיא סָאד רעדורב

 ,המשנ ןייא ,ףוג ןייא ,ןנָאז וצ ךַײש טשינ -- רימ טימ טסעומש רעוו ןוא

 ,החלצח ןוא קילג ןבענ ױזַא רימ לָאז טָאג

 קישטװַאדומ ריאמ-םולש טָאה םיחבש ןוא תולעמ ךס א ךָאנ ןוא

 רעטְּלַא רעד רַאפ טנַײרפ םענעברָאטשעג ןַײז ףַא ןלייצרעד וצ טַאהעג
 -רעד רע סָאװ ,גניוצלַא זַא ,ןעזענסיוא םיא ךיז טָאה סע ןוא ,עמַאמ

 | ,תמא תרות זיא ,טלייצ

 י"רַאפ ,ןעוועג רעטרעוו עקיזָאד יד ןענַײז ןעמַאמ רעטלַא רעד רַאפ

 "עג ךיז טָאה סע ,טָאנ ןעקנַאד .קיטייוו ןשירפ ריא וצ בלַאז ַא ,דיז טייטש

 -סיוא ךעבענ זיא סָאװ ,ןוז ריא רַאפ טנַײרפ רעטונ ַא רענייא שטָאכ ןענופ

 ןיא ,םייה רעד ןופ טַײװ ןוא טנלע ,ןייֵלַא רענייא ,טכיל ַא יוװ ,ןעגנַאגעג

 -נוועגנַײא טגעמעג טלאװ סָאװ ,ןָאדנָאל ןרעטצניפ ןטסיוו ןקיזָאד םעד

 -נָאל ערעטצניפ עטסיוו סָאד טשינ ןעוו םערָאװ ,םודס יו ױזַא ןרעוװ זעק

 ,..ןרָאי לפיוו סייוו רע טסוהעג ןוא טסוהעג דָאנ ןוז ריא ךָאד טלָאוז ,ןָאד

 רַאפ קילנמוא ריא טלייצרעדסיוא טָאה הכרב-הרש עמערַא יד ןוא

 רעבזשרעה ריא ױזַא יו ,קידנציז ךיק ןיא ָאד טָא עקַאט ,טנַײרפ סנוז ריִא

 -עטַארעג םיא טָאה יז יֹױוזַא יו ,טקיטולבעג טָאה רע ױזַא יו ,טסוהעג טָאה

 ַאזַא ?ןוז ריא טייקיניילק ַא םערָאװ ,טסָאקעג טָאה סָאד לפיוו ןוא ,טעוו

 -עג טשינ טָאה יז ױזַא יו ,ןברָאטשענ זיא רע ױזַא יו םעדכַאנ ןוא !זוז

 -כָאנ ןֹוא !?ןוז ַאזַא ?ןברַאטש ןוז ריא ןָאק יו םערָאװ ,ןביולג טלַאװ

 טלַאהַאב עמ יוװ ,ןטלַאהַאב טשינ ,ןעמונענוצ םיא טָאה עמ ױזַא יו .םעד;
 ןעמוקעג ?סָאװ ?רעוו .םישמש טימ ,םילכ טימ ,הטמ ַא טימ ,זדנוא ַאב

 ןצרַאװש ןכיוה ַא טימ ,סעקדָאּפס עצרַאװש טימ הלבח-יכאלמ עכעלטע

 -ייונַא ךיז וליפַא טזָאלעג טשינ ,טריפעגקעװַא ןוא טּפַאכעגפױרַא ,ןנַאװ

 הַא ןיא שינעּפַאכסיױא ןַא רָאנ עקַאט סעּפע .ןַײז וצ רעהעגנ סע יוװ ,ןענ

 ןייא ןיא שינעּפַאכסיױא ןַא ָאד ןעמעלַא ייז ףַא לָאז ןעמוק ,ןעמוקענ םיא

 !םלוע-לשדונובר ,גָאט

 -ייוועניא יד ןופ ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה -- !ַאװק !אווק !אווק ---

 -שיּפ ַא ןַײז טנאקעג טָאה סָאװ ,לכלוק קישטיווק ענדָאמ ַא םירָדְח-עטסקינ

 .לצעק ַא ןופ ןעקוַאימ ַא רעדָא ,לטניה ןיילק ַא ןופ זשטי

 רעד ףַא קוק ַא טּפַאכעג ,ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טָאה קישטווַארומ

 טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה יז ,ןרָאװעג ןניוװשטנַא לָאמַאטימ ןיא סָאװ ,רעטלַא!
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 -ּפָארַא יז טָאה ,ןפרַאוו ךיז לָאז יז ןיהוװ ,טסוװעג טשינ ,טרָא םענופ

 .ענעריולרַאֿפ א ןצנַאגניא ןייטש ןבילבענ ןוא ּפָאק םעד טזָאלעג
 ןכָאנ טָאה ,טינעג יוװ טְלַא ױזַא טשינ ןעוועג זיא סָאװ ,ריאמ-םולש

 רע ןוא ,ןעקָאװק ןימ א רַאפ ןיא סָאד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ ,םינּפַא ,ןָאט

 קירעזייה ןַײז ףֵא ןוא רעטלַא רעד וצ םינּפ ןטימ טיירדענסיוא ךיז טָאה
 :ןבענעג גערפ ַא לוק

 ??פטַאי, ַא --

 רעדנַא ןַא טלעטשעג רע טָאה ,רעפטנע ןייק ףיודעד ןעמוקַאב טשינ

 :עגַארפ

 ?"לטַאי , סנעמעוו ---

 ,עטלַא יד טכַארטַאב ןוא ךיוא ףיורעד רעפטנע ןייק ןעמוקַאב טשינ

 רעמ קיטיינ רַאפ ןענופעג רע טָאה ,ענעריולרַאפ ַא ךעבענ טייטש יז יו

 ןיא טָאלג ,ךיז ןופ ןבעגעג גָאז ַא רַאנ טָאה רע .טשינרַאג ןגערפ טשינ

 ;ןַײרַא טלעוו רעד

 ?תורצ יד וצ לטשעד ַא --

 עטלַא יד ךיוא ןבעגענ נָאז ַא טָאה -- !תורצ יד וצ ?טשעד ַא ---
 סנוז ריא וצ ,טסַאנ םענעמוקעגנַײרַא םוצ קירוצ טצעזענוצ ךיז טָאה ןוא

 עקַאט ןיא'ס ,רָאי אזַא ןבאה רימָאל ,טנַאזעג סָאד טָאה ריא -- ,טנַײרפ

 טי יי יא א א יא א יע ...ןתורצ יד וצ ?טשעד ַא ,יוא ,לטשער א
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 לטשער ַא, :רעטרעוװ ףניפ יד ןיא סעכלעזַא טניל סָאװ ,ךיז טכַאד

 ןוא טַײצ רעד וצ יױזַא ןרָאװעג טנַאזעג רעבָא ןענַײז ייז "?תורצ יד וצ

 ןענעפע ֹוצ ףַא ?סילש ַא ןעוועג ןענַײז ייז זַא ,ןָאט ןקיטכיר ַאזַא טימ

 סנוז ריא רַאפ טָאה יז ןוא ,ץרַאה סרעטלַא רעד ןוא ?יומ סרעטלַא רעד

 -ענ טָאה סָאװ ,סָאד -- תמא ןצנַאג םעד ,גנידצלַא טלייצרעד טנַײרפ
 טָאג ןוא ,עקטַאלז רעטכָאט ריא ןוא יז :ןעייווצניא ייז רָאנ ןסיוו טלָאז

 ,..רעטירד ַא

 קיצכעז ןוא ףניפ לטיּפַאק

 טנַײרּפ רעטונ ַא - קישטוװַארומ ריאמ-םולש

 טנַײרפ רעטוג ַא םיא זיא'ס רעוו ,ןסיוו טשינרַאג ןָאק שטנעמ ַא
 טשינ ןַאס ןַאמצלָאה רָאטקעריד רעד סָאוו ,הריבע ןַא ,אנוש א רעװ ןוא
 ריאמ-םולש אנוש ןקיטולב ןַײז ףֵא ןַאט קוק א ןוא רבק ןופ ןייטשפיוא

 "חרַׂש עמַאמ רעֶטְלַא ןַײז רַאפ קֵעװַא ךיִז טְנייֵל רֶע יו ,קיִׁשטווַארומ
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 טביולגעג טשינ רעכיז טלָאװ רע .עקטַאלז ?רעטסעווש ןַײז רַאפ ןוא הכרב

 סנעמעוו ,ריאמ-םולש רעד טָא ױזַא יוװ ,טניוטשעג טכָאװ רע .ןגיוא ענַײז

 ןכָאקפיואק טשינ םיא לָאז'ס ,םעד ןָא ןעז טנַאקעג טשינ טָאה רע םינּפ
 רעד ףַא רעטסעוװש ןוא עמַאמ ןַײז טימ טציא טראפ ,"ןטילבעג עֶלַא

 עלַא ןַײרַא טפיול ,"סנגינעגרַאפה ?כ, ֹוצ ייז טלייט ,עקירעמַא ןייק ףיש

 טלעפ סָאװ ,ןרעוו ריווועג ,סַאלק רעטייווצ עניבַאק רעד ןיא ייז וצ לָאמ

 ?סעּפע ייז ןפרַאד רעמַאט ,ייז ןעגנַאלרַאפ סָאװ ,ייז |

 רעבָא טלעפ עקטַאלז רעטכַאט ריא ןוא הכרב-הרש רעטלַא רעד

 ןייק טשינ ןפרַאד ייז ןוא ךאז ןייק טשינ ןעגנַאלרַאפ ייז ןוא טשינרָאג !

 זיא סָאװ ,לשפנ ַא ,?שינעפעשַאב ןיילק א רעבקא ןציז עדייב ייז .ךַאז

 טקֹוק ןוא ךעלעשיק ןיא טלקיװעגנַײא ןוא ךעלעדניוו ןיא טליהעגנַײא

 יװ עיולב ,ךעלענייא רַאּפ ַא טימ טלעוו סטָאג ףַא עקלַאיל ַא יװ סיורַא
 -עגייפ ַא יװ ,סע טָאה לכעלַײמ א ןוא .ןַײש יד יוװ רָאלק ןוא למיה רעד

 טָאה סע יװ ךַײלג ,טכַארטרַאפ יװ זיא םעד ַאב ?מינּפ סָאד ןוא ,על

 ןפָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,זיא סָאד טוג יװ ,דא .תובשחמ ענענייא ןיוש

 ןכַאנ תבש יו, ליטש ןיא םי רעד ןעוו ,טַײצ אזַא ןיא העיסנ רעייז טימ

 ,טָאג ייז ןעקנַאד ךיז רַאפ ױזַא טשינ !רעטשרעבייא רעד טביולעג ."שיט

 סייו סָאװ -- לשינעפעשַאב סטָאג ַא ךעבענ ,לשפנ םעד טָא רַאפ יו

 -ַאו ןפַא ךעבענ טדַײל ,ןגָאז טרעהעג ייז ןבָאה ,דניק ןיילק א ןוא ?סע
 -וטש ַא ,עלהפוע ןַא -- רעמ טשינ ,רעסיורג ַא יוו רעקיצניװ טשינ רעס

 ...גנֹוצ עמ

 ,טשינ ןעמ טסעומש ןעקטַא;ז ןופ אלימ !ייווצ יד טימ ךאז ענדָאמ ַא

 זיא'ס ןזַא ,טניימעג ,ןדנגוװו עטקַאהענ ןיא ןגעלעג ךָאנ זיא יז זַא ,עקטַאכז

 יךאלמ םעד ךיז רַאפ ןעזעג שממ ,ןבעל ןטימ ךיז טנגעזעג יז ,קע ןַא

 טָאה ,ןזעוװו םענעריובעג םענופ קסיּפ ןטשרע םעד טרעהרעד רַאנ ,תומה

 .ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ,סָאד ןזַײװ ריא לָאז ןעמ ,ןטעבעג ןיוש ךיז יז

 "רעד ךיז טָאה ,ןעזרעד סָאד טָאה יז סָאװ ,טונימ רעטשרע רעד ןופ ןוא

 ןוא ,לשפנ ןקיזָאד םוצ דרע ןַא א תונמחר ןֹופ ליפעג ַא ריא ןיא טקעוו

 עלַא טליײהרַאפ ,ןקיטייוו עֶּלַא ןעגנַאגרַאפ טונימ ןייא ןיא ריא ןענַײז סע

 ,רעֶירפ טניימעג טָאה יז סָאװ ,ןויזב רעד ןעמוקעגניהַא זיא ּוװ .ןדנּווו
 "יא ןעמוקעגניהַא ןענַײז וו ?ןגָארטרעכירַא טשינ רעכיז םיא טעוז יז זַא

 "וא רעצעמע ןלעו יז לָאז עמ סָאװ ,םעד ןגעוו ןעקנַאדעג עקידרעירפ ער

 וצ רוטּפ יבא ,ןַאדנַאל טְסייה סָאװ ,םונחינ ןקידלמוט םעד ןיא ןראפרעבו

 "ומ ַא יװ ,דיִז טָאה ּסָאװ ,הּפרח רעד ןופ לָאמעֶלַא רַאפ ל?ָאמנייא ןרעוו

 "נַאדעג עלַא ?!תושפנ-תנכס טימ ריא ןגעקַא ןגָארטעג ,ןקלָאװ רעקידאד

 ,קנַאדעג ןקיצְנייא ןוא ןייא םעד ןטָארטענּפָא ןבָאה ןליפענ עלַא ןוא ןעק

 .יעמאמ ָא זיא יז זַא ,ליִפְעַנ ןקיִצְנייֵא ןוא ןייא םעד
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 עטלַא יד סָאד זיא -- ןרעדנוװַאב וצ ןעמעוו ןַארַאפ- זיא-אד בוא ;!
 ןלעה ןטימ ןיא דענוד ַא יװ ,ןעוועג ַאי סָאד זיא דיא רַאּפ .הכרב-הרש :

 ןטַאמרַאה טרעדנוח יװ ,ריא ַא ןלַאפעגנַײא ןטלָאװ ןרעיומ ןעצ יו ,גַאט
 ,ןַײרַא ןצרַאה ןיא ךַײלג ןפָארטעג ריא ןטלָאװ

 חעבש ןסעזעג ןענַײז ייז סָאװ ,טַײצ רעד ןיא עמַאס ןעוועֶג זיא סָאד
 ןיוש ןבָאה ןניוא ערעייז ,ןוז ןעַײרטענ ריא ךָאנ רעטכָאט ריא טימ יז -

 -ענסיוא גנַאל ןיוש דיז ןְבָאה ןרערט ןופ ןלַאװק יד ,טנקירטעגסיוא גנַאל

 ,רעצרעה ערעייז ןיא ןטָארטעגנַײרַא זיא טייקטסופ ענדָאמ ַא ןוא ,ןזָאל
 ןעמונעגמורַא טָאה הרוחש-חרמ ַא טימ טייקענמופ עקידארומי ַא ןוא

 .תומשנ ערעייז |

 / ןפורעננַא עמַאמ יד ךיז טָאה -- ,גָאט רעטסקעז רעד זיא טנַײה -- ||

 ןיוש רימ ןעייטש ןגרַאמרעביא ,םשה-הצרי-םא -- .רעטכַאט רעד וצ

 רימ ןלעוו ןעמעוו וצ ?ןייג רימ ןלעוו ןיחנוו ?ןָאט רימ ןלעוו סָאװ ,ףיוא

 -. | ?ןדנעוו ןוא ןרעק ךיז
 ךיז סַײנַארעביא לָאמַא רעדיו ןעוועג טיירנ ןיוש זיא עטלַא יד

 -ענמורַא ,זדלַאה ןפַא ןלַאפעג רעטכַאט יד םעצולּפ ריא זיא ,ןענייוועצ |
 טימ טּפַאכעגנַא ךיז ,ןרָאװעג טיור קידארומ ,עמַאמ עטלַא יד ןשוק טּפַאכ !

 ;ַײרשעג ַא טימ טזָאלעגסיױוא ןוא ךיוב םַאב טנעה עדייב' !

 ...!ַײברַאפ ןיב ךיא --- עועטַאר !עמַאמ -- |
 - ןפָארטעג ךימ טָאה רענוד ַא !רעטכַאט ,ריד טימ זיא טָאנ ---

 ?ריד זיא סָאו ?ריד זיא סָאװ

 טונימ עֶלַא ךיז ןּפַאכ ,טנעה יד ןכערב ןעמונעג טָאה רעטכַאט יד

 טשינ ןוא שיילפ רעקיטש ריז ןופ ןסַײר ,ּפָאק ןיא ןנַאלש ךיז ,ךיוב םַאב

 ;לֹוק ןייא ןיא ןעַײרש וצ טרעהעגפיוא -

 ...!יײברַאפ ןיב ךיא !עמ----ַאמ -- !

 טקניטסניא רעד ןעוועג סָאד זיא רשפא רעדָא ,סנ ַא ןעשענ ןיא סע

 ךיז ףַא טּפַאכעג טָאה הכרב-הרש עטלַא יד -- רעטומ ַא יורפ ַא ןופ |

 ףֵא גנידצלַא ןסעגרַאפ ,ןויזב םעד ןסעגרַאפ ,סענרוב םענעסירעצ - םעד
 -רעד ךיז ,רערעדנַא רעד וצ ,הנכש ןייא וצ ןפָאלעננַײרַא ,טלעוו רעד

 רעכלעוו ןיא ,טכַאנ רערעווש א ךָאנ ןוא -- עקרעשוקַא ןַא ףֵא טנערפ |

 ,תומה-ךאלמ ןטימ טלגנַארעג ךיז טָאה ,ּפָאק ןיא ניוא ריא ,רעטכַָאט ריא !

 םוצ ןיוש --- טקילנַאב טָאנ יז טָאה ,טיוט ןוא ןבעל ןשיוװצ טבעוושענ

 ,..לקינייא ןַא טימ --- ךַײלג גָאט
 א טא ראש ראאאא יראה או אמאא אאמאאא ראו ראאההאהא יא יא אפ יא יא יא יא

 -עג עקטַאלז זיא ,עטרעצענסיוא ןַא ,עסַאלב ַא ,עטרעטַאמענסיוא ןַא

 ןפא טײרּפשעצ דךיז ןבָאה רָאה עצראווש ענעפרַאוװעצ יד .טעב ןיא ןנעֿפ
 ןניוא יד ,טציּפשרַאפ רעמ ךָאנ ךיז טָאה ?זענ קיציּפש ריא ,ןשיק ןסַײװ

 טלקיװעגנַײא ווו ,סנסופוצ ,ןיהַא רעמ ןגיוצעג דיז ,טעשזדנַאלבעג 'בָאה
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 טָאה יז .ךַאז עקידעבץקל ַא ַא טרערורעג ןוא טרירעג ךיז טָאה דעלַײל .ַא ןיא
 ןוא טעקשרָאּפ ןוא טכרָאנש סעּפע יוװ ,טייקירעגַײנ טימ טרעהעגוצ דיז
 0 ,עלעצעק ַא יװ ,ליטש טעשטויװַאק ןוא טעשטשיּפ

 ,שידניק םינּפ סָאד .ןרעניוועג עקיזָאד יד ןעוועג זיא ןייש ןוא גנוי
 .קידועמעש ןוא טרַאה טסורב יד .ןיילק ךעלטנעה יד .ךלימ ןוא טולב
 עשידַיי ;ךיז טנַאלקַאב ןוא ןטעבעג יװ ךיז טָאה םענייאניא ץלַא ןוא
 ,.. ןרָאי ןצכַא ןייק טְלַא טשינ ךָאנ ןיב ךיא ,ייוו-יוא ,רעדניק

 טָאה עמַאמ עטלַא יד .חכרב-הרש ןעזענסיוא טָאה שרעדנַא ץנַאג

 יד ןזיװַאבסױרַא ,סנגיובנלע עקינייבטיירב יד זיב ?ברַא יד טעשטַאקרַאפ

 ,טנעה ענעקורט עטיירב עריא ןֹופ ןרעדָא ענעלַארדעגנָא ענענַאטשענּפָא
 םעד טקעטשענגרעטנוא ,ןרעיוא טַײז רענעי ףַא עלײשטַאפ יד טניילרַאפ

 עמ סָאו ,עילַאב ענרעצליה ערעווש ַא ןנַארט וצ טכַארבעג ,ךעטרַאפ
 -עג ןוא דניק סָאד ןדָאב וצ ףַא ּפָארקָא ןַא טלעטשעגוצ ,טערג טשַאו

 רעניױװנַײא עריא טימ ןָאדנָאל טָאטש יד טלדַאטענ ןוא טפמישעג ,טלדיז

 יי | ,טייטש טלעוו יד סָאוו ףַא

 טנערברַאפ --- ףיוה ַא !ןרעוװ יז לָאז ןעקנוזעגנַײא -- טָאטש ַא --
 סע !ןייטש טשינ ייז ןלָאז טרָא ןטוג ןייק ףַא -- םינכש !ןרעוו רע לָאז

 ...ןרעטלומ רענרעצליה ַא ,רעטלומ ַא ןדִיי ןשיווצ ןעניפעג טשינ דיז לאז

 יז יװ ךַײלג ,עלָארדעמַאמ ריא ןיא ןַײרַא ןיא עטלַא יד ,רוציקח
 ,טסווװעג טלָאװ יז יו ךַײלג ,גנַאל ןופ ןיוש טכירעג םעד ֹוצ דיז טלָאװ

 ריא זיא יִאדוַא ?ןרעלק ריא טלָאז סָאוװ ...ןעמוקרָאפ טעו ַאד סָאװ

 -עפע ריא ךיז לָאז סע ,רעסערג ךָאנ ןויזב רעד ןוא סיורג גונעג קיטייװ

 ??ןָאט ןעמ לָאז סָאװ רָאנ ,עקידעבעל א ןַײרַא דיז יז טלָאװ ,כורג ַא ןענ

 ,רעטכָאט רעד רסומ ןנָאז רעטציא ךיז ןצעזקעװַא טשינ ךָאד םעוװ יז
 -רעבייא רעד רָאנ זָאל .הנכס אאזַא ןעמוקעגרעביא סָאװ רָאנ זיא סָאװ
 -סיוא ,השקשינ ריא יז טעו ,םולשב ןייטשפיוא לָאז יז ,(פםלעה רעטש
 ריא ,ןָאט םענ ַא ריא וצ ןיוש ךיז טעװ יז .;ןַײז וצ רעהעג סע יוװ ןרמול

 נו ןוא ןעוו ןוא ױזַא יו !ןבעל רעטכַאט רָאנ גָאז :ףוס ןטסיוװ ַא ןבענ
 ןרָאוװעג עדייב ייז ןענַײז טסיוװרַאפ ןוא טרעטצניפרַאפ ?ןעמעוו ןופ ,,ןוא

 ךיז ייז ןלעוו ןעמעוו וצ ?ןייג ייז ןקעוװ ןיהנוו ?ןָאט ייז ןלעוו סָאװ ---

 ,.. ?ןדנעוו ןוא ןרעק
 טציא .טציא טשינ ,רעטעּפש ,םעדכָאנ ןַײז ץלַא רעבָא טעוו סָאד

 ...פכַײי ַא גָאט ןיא לָאמ ייווצ ןלעטשוצ ,ןעווענליּפוצ ,ןעזוצ יז ןעמ ףרַאד

 סָאד ןוא ...!ןנָאלשרעד יז טָאה רענוד א -- גנילטשרע ןַא ,ןרָאטעּפמיק ַא

 -עשַאב קידעבעל ַא .המשנ יד טָאנ ;רניס סָאד קידלוש ןיא סָאוװ ?דניק

 סע טלָאװ ,ןגָארטּפֶא ךיז ןיילַא ןלעוו לָאז'ס .םייח-לעבזרעצ ַא .שינעפ

 סָאד -- ןגרעװרעד ןוא סָאד ןעמענ .םעד ןופ המכח ַא ןעווענ יאדווַא
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 ויא ןעמ .טשינ ךיוא סָאד -- רעסַאװ קידוז טימ ןכַאקּפָא רעדָא .טשיג

 ,שטָאב סילג ?קיטש 8 ?ןיינ יצ ,טלעוו רעד ףַא רעדניק עשירִיי טעּפע ךָאד

 ַא טרָאּפשרַאפ ;לגנַיי ןייק טשינ ,?דיימ א ןרָאװעג ןריובעג זיא'ס סָאװ
 טנוזעג ַא ,סיעכהלוצ ףָא יװ ןוא ...ןויזב ַא טימ רעקיצניוו --- תירב

 ףֵא רָאנ עקַאט -- סָאר ןיא ןייש ןוא !ךיומ א ,ערה-ןיע ןייק ,?לדיימ

 טשינ גנַאל ןיוש דניק אזא ןבָאה ייז זַא ,ןגָאז תונכש עלַא .סעוואקעשט

 ?ןטָארעג סָאד זיא זעמעוװ ןיא .ןעזעג

 זיא רע -- ,הכרב-הרש ייז טנָאז -- ,ןטַאט םעניא ?ןעמעוו ןיא ---

 .ירע ןיא עקירעמַא ןיא ,רעדַײנש א ,גנוי רענייש ַא

 רַאפ םינּפ עטְלַא סָאד ריא ףַא טנערב סע ןזַא ,טליפ הכרב-הרש

 -ניל ַא ןרָאװעג רעטלע רעד ףַא ןוא ,ןרָאי ליפיוזַא טבעלענּפָא .השוב)

 עריא ףַא גָאלק ַא ןוא רָאה עיודג עריא וצ זיא ייוו ןוא ךָא זַא ,ןרעג

 -ניא םיא טימ דניק ריא רַאפ הרּפכ יד עלַא ייז ןלָאז ןייז ,ּפעק סמיאנוש

 : ...ןםענייא

 ןיא סָאד -- 'םיא, ןעמָאנ ןטימ טניימעג טָאה עטלַא יד ןעמעוו

 ןיוש זיא עקטַאלז סָאװ ,סָאד רָאנ זיא ןייש ...ןפערט וצ רעווש ױזַא טשינ
 בוטש רעד רעביא ךיז טּפעלשענמורַא ןיוש ,טעּפמיק ןופ ןענַאטשענפיוא

 .ןבעגעג טשינ ץלַא ךָאנ ףוס ןטסיוװ ןייק ריא טָאה חכרב-חרש ןוא --

 עמ .עלהפוע ןַא ,דניק סָאד סנטשרע ,קירעביא ןיטולחל ןעוועג ןיא סע

 -סיּפ, ַא ןייֵלַא ,טגָאזעג סנייטשמ ?עסטַאלז סייוו סָאװ --- ןדָאב סע ףרַאד

 רעטוג סנוז ריא ,לזמילש רעקירעזייה רעד טָא ,ס:טייווצ ןוא ,"ַאילַאק

 זיא ייז וצ טעידַאנרַאפ ךיז טָאה רע ,קישטווַארומ ריאמ-םולש ,טנַײרפ

 רעטלַא רעד טניילענרָאפ ןוא גָאט ַא לָאמ ייווצ ןייג ןביוהעגנָא ,בוטש

 תורצ עלַא ןופ ייז ןזיילסיוא טפרַאדַאב טָאה סָאװ ,ןַאלּפ ַא הכרב-חרש
 .אברדַא .ךַאז ןייק ַײברעד טשינ הלילח טניימ רע .תונויזב עלַא ןופ ןוא

 ,ןֹוז ריא וצ יוא ריא וצ טפַאשטנַײרפטוג ענייר סיוא רָאנ סע טוט רע

 טָאג, -- טנַײרפ רעקיצנייא רעטסעב ןַײז ןעוועג זיא סָאוװ ,םולשה וילע

 ."חחלצה ןוא קילנ ןבעג ױזַא םיא לָאז

 קיצכעז ןוא סקעז לטיּפַאק

 לַאנ ַא ןָא שטנעמ ַא

 טשינ עקַאט -- ןַײז ןָאק סע -- קישטווארומ רעזדנוא זיא תליחת

 ריווועג ,רעלעט סמענעי ןיא זָאנ א ןקעטשנַײרַא .ךַאז ןייק ןעוועג ןסיוא

 סָאד -- ,הצע ןַא טימ םענעי ןעניד ןוא ,טקעמש טרָאד סָאװ טיפ ,ןרעוו



 8098 ר עט שש עד ג עש ז ד נג א 5 ב

 ַא וצ לסיב ַא טָאה זָאנ סריאמ-םולש ,רעמ טשינ .ךַאז עשידִיי ַא ןזיא

 ןכָאװ ףיורעד ןבָאה ףרַאדַאב רערעדנַא ןַא סָאװ סָאד .חירה:-שוח ןפרַאש
 טָא ,גָאט ַא ןיא ןייגרעד קישטווארומ ךַײא סָאד טעוװו ,םישדח רשפא ןוא

 ַא רַײא רע טרעוו דלַאב -- !חוכ ַא דיז ןיא טָאה שטנעמ רעקיזָאד רעד
 -רעדסיוא ,םענעגייא ןַא יוװ ,ןעיורטראפ םיא טעוװ ריא ןוא ,רעדורב רעטונג

 "הרש עטלַא יד רָאנ טשינ .ךיז טוט ?גענ יד דעטנוא ךַײא ַאב סָאוו ,ןלייצ

 ליומ ןיא טקוקעג םיא טָאה עקטַאלז עקידוועמעש יד וליפַא רָאנ ,הכרב

 ,רעטרעוו ענַײו וצ ןוא עמיטש עקירעזייה ןַײז וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ןַײרַא
 טָאה רע ,ןַײרַא ןצרַאה ןיא ייז וצ ןסָאנעג ,?מיוב א יוװ ,ךיז ןבָאה סָאוו

 :טגָאזעג ייז וצ

 -עדִיי ַא טנעז ,וינעמומ ,ריא ןַא ,ןָאט ךַײא טימ ךיא לָאז סָאװ ---

 ריא ?עלעפעש ַא ןיא רעטכַאט רעַײא ןוא ,טלעוו רעטלַא רעד ןופ ענ

 ךיא ,ךיז טוט ַאד סָאװ ,טַארוקַא ןנָאז ךַײא ךיא ?לעװ ,ךימ טנערפ
 ריא טייטשרַאפ ,טַײל ענַײמ ןעק ךיא ,?כיב א ןופ יו ןענעייל ךַײא לעוו

 -הרבח רעד ,רָאיטקַא ןַא ןייֵלַא סעּפע ךָאד ןיב ךיא ,ןדנובעגסיוא ,ךימ

 .ךיא -- ,יטשענעלָאה ןופ ךָאנ ,םייח רעד ןופ םיא ןעק ךיא ?פיוו ףַא ,ןַאמ

 ,רָאי ַאזַא ןבָאה ריִמָאל ,רוחבכ א ןיא -- ףָאלש ןכרוד יו םיא קנעדענ

 -ָאלַאה יד ןופ סיױורַא רע זיא ,עקידעמַא ןייק קעװַא זיא רע ,רעמ טשינ

 ילַאדה ;זדנוא ַאב עמ טנָאז יװ ,טנוזעג-ַײז םעד ןסענרַאפ ןוא סעילב

 ךלַאב ,ןָאקַאז ַא ןַארַאפ עקידעמַא ןיא רעבָא ןוא ,"עצדרעס ילַאד ,ישטָא

 פינק ַא רַאפרעד םיא טמוק עס סָאװ ,השעמ ַאזַא ּפִא טוט רוחב ַא זַא

 ַאב סָאװ ,"?טַאימ ןפיוא קוס א רע טּפַאכ רעטרעוו יד ַאב) לקעב ןיא

 ּפָארַא טזָאל ןוא קיווצ א יו טיור טרעוו עקטַאלז ןוא ,סיוש ןפַא ןעקטַאלז

 "ייוצ:סנייא ;תויהש עננַאל ןייק םיא טימ טשינ ןעמ טכַאמ ((,,,ןגיוא יד

 ,ילפ ךיא ,יצ ךימ טלאה ,יז תעבטב יל תשדוקמ תא ירה, ןוא -- ַײרד

 "דח ַא ןַארַאפ ףיורעד ןיא ,אל רע טגָאז הלילח רעמַאט ןוא ,,."ופפ ךיא

 ךיא ;* "גניסקיס, רעדָא ,"?עקנומ-לעקנוק, סע ןעמ טפור טרָאד :אידנ

 ךיא ;ןיהַא טשרע ייג ךיא .ןעוועג טשינ טרָאד ןיב ךיא שטָאכ ,סייוו

 -ניז רעטמירַאב ַא רענייא וצ סענזיב א ,ךימ ריא טייטשרַאפ ,טרָאד בָאה

 ןכַאמ ךיא ?לעוװ ,ןטָארעג רימ טעו סע ביוא סָאװ ,ענַאדַאמירּפ ַא ,ןירעג)

 "ַאד --- דלָאנ טימ ?טיה ַאזַא טָא ןנַאלשנַא לעװ ןוא קינַאה טימ איצומה

 -טמ עטוג א ןיא ,ןסיוו ריא טפרַאד ,ןרַאלָאד .ייז ַאב סע ןעמ טפור ןרַאל
 -רַאק ייווצ יו סיורג יױזַא זדנוא ַאב ןעמ טמוקַאב רַאלָאד ןייא רַאפ ,עב

 זַא ,ָאי ?ינַאז טלָאװעג ךַײא ךיא בָאה ,סע טסייה ,עשז סָאװ ...םיניוב
 רער ַא ןבענ לע דיא זַא ,ךיא םערָאװ ,םענייאניא ןֹרַאפ רימ ןלָאז ,ןרָאפ

 .עמרוט--- גניס'גניס *
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 -- לא ,טגָאזעג טָאה רע ןוא --- רמאיו ןַײז סָאד טעװ ,רוחב םעד טימ
 ,ךימ ריא טייטשרַאפ ךיא ,ןנַאז וצ ױזַא --- רמאל ,ןהשמ -- השמ ,וצ
 ךָאג ןיא רָאיטקַא ןַא טימ רָאיטקַא ןַא ןוא ,עלענימ-עלעניצ טנַײפ בָאה
 !קישזנַארד ןפַא ןייג ןיוש רע טעװ ,רעכיז טַײז ,רימ ַאב .םירוביד ערעדנַא
 בָאה ךיא .תונמחר רַאפ טשינ רעמ ?סע ךיא ֹוט סָאװ תמחמ ,טניימ ריא

 רימ ףַא -- ??טַאי, ריא ןַא ,ליוו ךיא ןוא רעטכָאט רעַײא ףַא תונמחר
 רעמ .ןטַאט א ןבָאה לָאז -- זיא סָאד "?טַאיה ַא רַאפ סָאװ ,רָאי ַאזַא
 ,החלצה ןוא קילג ןבענ יױזַא רימ לָאז טָאנ ,טשינרָאנ דיא ?ליוו

 רעטרעװו טימ טננונגַאב טשינ ךיז טָאה קישטווַארומ ריאמ-םולש

 ןטימ זיא -- ןבעגעגרעביא ןצעמע רע ןיא ;?לכ ַא זיא םיא ַאב ,ןיילַא
 טנַאקעג טשינ טָאה רע ,ןבעל ןוא בַײל ןטימ ןוא המשנ רעד טימ ןוא ףוג

 ַא טימ רעדָא לָאמעלַא ןייֵלַא ךיז טגַארט הכרב-הרש עטלַא יד יוװ ,ןעזוצ
 ךַײא ךיא לעװ ,ךימ טזָאל ,,.טסימ לערַאב ַא טימ רעדָא ,ץלָאה קעמערב
 זַא ,ןוַײװסיוא ךַײא ךיז לָאזס זַא ,ץלָאה טגָארט עמ ױזַא יוװ ,ןזַײװ

 ןעמ טמענ ױזַא טשינ, :רעדַא ."ןרעדעפ רָאנ ,ץלָאה ןייק טשינ זיא'ס
 .?ױזַא טֶא ןעמ טמענ טסימ לערַאב ַא .טסימ לערַאבו ַא

 טעשטיוט עקטַאלו סָאװ ,ןדַײל טנעקעג טשינ רע טָאה ןכַײלגסעד

 !ייק טָאה ןיילַא רע ,תמא .טכענ עצנַאג טימ געט עצנַאג "?לטַאי , ןטימ ריז

 ַא רע טָאה רַאפרעד ,רעטַײװ יַאולה .טַאהעג טשינ לָאמנייק "ךעלטַאי,

 יז ןיא עקידנעלדניק ַא רָאנ ,עטנצבק ַא ןופ השקשינ וליּפַא ,רעטסעווש
 ןוא "םעטסיסירעדניקיייווצ , עדָאמ רעד ןופ טלַאה יז !תושפנ תנכס טימ

 רֶע ,ןכַאז יד ןיא טינעג ױזַא רע זיא רעבירעד .גניליווצ ַא רָאי עלַא טָאה;

 . .ןעַײרש ןרעהפיוא לָאז דניק ַא זַא ,טוט עמ סָאװ ,הלוגס ַא וליפַא סייוו

 יד ןופ ןעקטַאלז ַאב סױרַא רע טּפַאכ ,טכַארטעג גנַאל טשינ- ןוא

 ןטכער ןיא עמַאס ןטלַאהעג טונימ רעד ןיא טָאה סָאוװ ,דניק סָאד טנעה

 ןוא םטכער טנעה עדייב טימ ןפרַאוו ןעמונעג סָאד טָאה ןוא ,ןעַײרש

 -עג ןגיװשטנַא .עקַאט זיא ?לטַאי, סָאד זַא ױזַא ,ּפָארַא ןוא ףױרַא סקניל

 -נַײא טשינ ץרַאה סָאד רעִיש ןעקטַאלז ַאב רעבָא זיא רַאפרעד רָאנ ,זרָאוו

 : - | .קערש רַאפ ןלַאפעג

 ןבעל ןצנַאג ריא ןיא עקטַאלז טָאה רעדורב םענעגייא ריא רַאפ - -

 -עגסיױרַא .טָאה יז סָאװ ,םעד ןופ קלחטרעדנוה ןייק טגָאזענסױרַא טשינ
 סָאװ ,סָאד טָא טיױרטרַאפ יז טָאה םִיא ,ןקישטווַארומ םעד טָא רַאפ טנאז

 .טיורטרַאפ םשינ ןעמַאמ .רענעגייא ריא רַאפ וליפַא טָאה יז
 ןיא ןעווֶעג זי הכרב-הרש ןעוו ,ןנרַאמירפ ַא ןיא ןעוועג ןיא סָאד | י

 שטוװַארומ טימ ןבילבענ זיא .עקטַאלז ןוא ?רעניד , ףַא ןפיוקנַײא קרַאמ

 ,טגערעגפיוא ענדַאמ ןעוועג עקטַאלז זיא ןגרָאמירּפ םענעי --- ,ןיילַא ןק
 טימ ןבענעג גָאז ַא םיא יז טָאה --- ,השקב ַא ךַײא וצ בָאה ךיא ---
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 ןיא -- ןבױהעגנַא רָאנ .טַאהעג הטרח ןיוש טָאה ןוא ?וק ןכָארבעג ַא
 | | | - - ,ןלַאפרַאפ

 .רעסַאוו ןיא ןוא רעַײפ ןיא ?עלעצעק ,השקב ַא רַאפ סָאװ ---

 םעזוב ןופ ןעמונעגסױרַא עקטַאלז טָאה טנעה עקידנרעטיצ טימ

 "ךַאז, עקיזָאד יד .ךַאז ַא סעּפע טלקיװעגנַײא עליישטאפ רעלעג ַא ןיא

 א ןבענעגרעביא ריא סָאד טָאה רע .רעדורב ריא ןופ ןבילברַאפ ריא ןיא
 סָאד לָאז יז, ,ןיוש רעטרעוו עבלַאה טימ ,ריא טנָאזעגנָא ,טיוט ןרַאפ העש

 טשינ םעד ןופ לָאז ?גיופ ןייק זַא ,גיוא ןופ ?ּפַאצרַאװש סָאד יוװ ,ןטיה

 ןַאמצלָאה ךיז טָאה רעטרעוו עקיזָאד יד ַאב ..."עמַאמ יד וליּפַא ,ןסיוו
 טשינרָאנ ןגָאז ןיוש טנַאקעג טשינ רעמ ןוא ןסוג ןביוהעגנַא ,טסוחרַאפ

 - | /  ..טשינ
 ,טליפרעד עקטַאלז טָאה ,טנַײרפ םעַײנ ריא וצ "ךַאז, יד ןבענענּפָא

 :טנַאזעג םיא וצ טָאה יז ,ןצרַאה םענופ ןייטש ַא ּפָארַא ריא זיא'ס זַא

 ,תויח ןצנַאנ רעזדנוא -- ?ּפינק סָאד טָא קעװַא ךַײא בינ ךיא ---

 ,םעד טימ טוט ןוא א סָאד טָא טמענ ,.המשנ ןַײמ ךַײא יורטרַאפ דיאו

 סָאד טָאה ריא יו יֹוזַא ,םיא וצ ךימ טגננערב יבַא ,טליוו ריא סָאוװ

 ...טנַאזעג

 -וטש רעצנַאג ַא ,ןדייר טנַאקעג טשינ עקטַאלז עמערַא יד טָאה רעמ

 טקיטשענ יז ןבָאה סע ןוא ןצרַאה ןיא ריא ַאב ןביוהעגפיוא ךיז טָאה םער

 רָאנ טָאה רע זַא ,טרירעג ןעוועג זיא קישטווַארומ ריאמ-םולש ,ןרערט יד

 "נוק ַא יװ ,סָאד טָאה ןוא ,ךיז טוט לּפינק ןיא סָאוװ ,טקוקעגנַײרַא טשינ

 ִלַא יד ןעמוקעגנַא זיא בגַא ,ענעשעק ןיא ךַײלג טזָאלענּפָארַא ,רעכַאמנצ
 רעד אב ןעקטַאלז ןָאט ל?סיירט ַא זַא טנַאקעג טשינ רעמ טָאה רע ןוא ,עט
 ;ריא ןָאט גָאז ַא ןוא טנַאה

 .קישטװַארומ ןסייה טשינ ןעמַאנ ןַײמ לָאז ,וינעבויל ,רעכיז טַײז ---
 א ןייג וצ ןעמוקעג קישטווַארומ זיא ןגרָאמ ףָא יו רעטעּפש טשינ

 זתח א יװ םעַײנלנַאּפש ןיא סיפ זיב ּפָאק ןופ ןָאטעגנָא ןוא רעטריזַארעג
 :ךעלטַײרב ןבענעג גָאז ַא ןוא הּפוח רעד וצ

 ענַײמ .יֹוזַא ןיא ןופרעד השעמ יד ,וינעמומ ,סיוא עשז טרעה ---
 -יא'ס .טנבערעג בָאה ךיא יו ,רעסעב ךס ַא ןעייג ,טָאג ןעקנַאד ,סענזיב

 יייק ךימ טפור עמ :ךַאז ןייא רעמ טשינ .םורַא ןוא םורַא למינ עלַאנ
 ףַא תחנ ןבָאה ןוא תורצ עֶלַא ןיא ןסעגרַאפ טליוו ריא ביוא ,קרַאידוינ
 .ןוא תויהש עננַאל ןייק ןכַאמ טשינ ריא טלָאז ,ןרָאי ערעטלע ערעַײא

 רעטכַאט יד ןיימ ךיא ,?קעז ןטימ ?קעּפ סָאד ,רע טגַאז יוװ ,ןעמענ ןיוש

 י;נורּפש ַא וט ךיא ,סופ ןטכער ןמימ יכדרמ השמ דלה ןוא ,"?טַאי, ןטימ
 -ימ .ריא טּלָאז טלעג ןייק ןופ ןוא ,סע טסייה ןטרַאקספיש ,סטעקיט ךאנ
 | / +.ןענעכערעצ ךיז רימ ןלעוו ןפלעה טעװ טָאג .ןדייר טשינ
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 טשינ טָאה יז ,רעטכַאט ריא טימ טקוקעגרעביא ךיז טָאה הכרב-חרש

 -לש ַא ךיז טכַאד ?שינעקישנַא ןימ ַא רַאפ זיא סָאד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ

 ,םינּפַא ,תולעּפתה סיורג רַאפ ןוא !ליפ ױזַא ךדיז ףַא טמענ ןוא -- ?זמ
 -טעמרַאּפ טשטיינקעג טלַא ריא רעביא ּפָארַא טלקַײקענּפָארַא ךיז ןבָאה

 ריז ןבילקעג סָאװ רָאנ טָאה יז ,בָאב יוװ ,ןרערט עקידכלעַײק ייווצ םינּפ

 יװ ,םיא ןעוועשטניוו ןוא ןשטנעב םיא ,טנַײרּפ ןטוג סנוז ריא ןעקנַאדּפָא
 יד טימ טלעטשראפ ךיז רע טָאה ,טנידרַאפ רשכ ריא ַאב פָאד טָאה רע

 ,ןליפַא ןועה טלָאװעג טשינרַאנ ,קעװַא זיא ןוא ןרעיוא עדייב טנעה

 ריא ןוא ,ןטעליב ךָאנ ףיול ךיא .,גָאט ןטונ א !ןייש !ןייש !ןייש ---

 .ועידַא ,רימ ןרָאפ ןנרָאמ .ןַײרַא געוו ןיא ךיז טיירג

 רעטומ יד טָאה -- !לַאג ַא ןַא שטנעמ א ?ןיבמ א סעּפע טפיב ---

 עדייב טזַאלענּפַארַא ןוא ןביוהענפיוא ,דעטכָאט רעד וצ ןבעגעג גָאז ַא

 .בוטש ןטימ ןיא ןייטש ןבילבעג ןוא טנעה

 -ייב ןוא ,ןבעגענוצ רעטכָאט ריא טָאה -- ,לַאז ַא ןָא שטנעמ ַא ---

 .ןַײרַא געוו ןיא ןטיירג ןעמונעג ריז ייז ןבָאה עד

 קיצכעז ןוא ןביז לטיפַאק

 לַאפכרוד רעסיורג סָאקסעלַאּפַאר

 ןשיווצ ַאקסעלַאפַאר דלעה ןגנוי רעזדנוא טזָאלענרעביא ןבָאה רימ

 יז יו ,בלַאװש ַאטעירנעה ענָאדַאמירּפ רעד טימ טקַא ןטירד ןוא ןטייווצ

 טקנוּפ עבַארעדרַאג ןיא רעטכעלעג ַא טימ םיא וצ ןסירעגנַײרַא ךיז טָאה

 ,רעברַאב םענופ ןרָאװעג ריווועג סָאװ רָאנ זיא רע ןעוו ,טונימ רעד ןיא

 .קַאוװיּפס ַאזַאר דיז טניפעג גנולעטשרָאפ ןַײז ףֵא רעטַאעט ןיא זַא

 -ַאק עשיטַארקַאטפירַא רענוַאטּפּפַא ערעזדנוא טימ עידעמָאק ַא --

 ךָאד ןענַײז ייז ?טסייוו וד !ַאכ-ַאכדַאכ ,?יװעדַאװ ַא ,עידעמַאק ַא .סענעל

 !ַאכדַאכ-ַאכ ,ןרָאװעג ןפָאלטנַא

 -רַאג רעד ןופ ןפיולסיורַא ַאב ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,ָאקסעלַאפַאר

 ,ןעטעירנעה טימ ךיז טנגעגַאב ,ןיהווו ןסיוו וצ טשינ ןיילא ,עבָארעד

 ַאב ןבעגעג גערפ ַא שיטַאמַאטיױא ןוא קירוצ ןבעגעג םענ ַא ךיז רע טָאה

 גנַאלרעד ַאטעירנעה טָאה ףיורעד "?ןרָאװעג ןפָאלטנַא זיא רעווא :;ריא

 ,ןַאנ רעד רעביאש רימש ַא ענזַאלב ץנַאג

 סָאװ טשינרַאג טסייו וד !טסיב וד סָאװ סערנַא רענירג ןד --

 ןוא ךַאמלעטס ַאשירג ?טַאהעג ַָאד ןבָאה רימ טסעג ענעביוהעג ַארַאפ
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 עטייווצ יד .ןסעזעג ייז ןענַײז ַײרד רעמונ עשזַאל ןיא ...קַאויּפס עזָאר

 ןענַײז סע .,.טנעקַאב ריא טימ ךיז ןבָאה רימ ,עשזָאל-רָאטקעריד רעד ןופ
 ךיא בָאה סָאד זַא ,טנַאזעג ריא בָאה ךדיא ,ןטעלסַארכ ענַײמ ןלעפעג ריא
 ...טסיב וד ןענַאו ןופ ,טנערפענכַאנ ךיז טָאה יז ,ריד ןופ הנתמ ַא

 ?טנַאזעג ריא וטסָאה עשז סָאװ ---

 טסיב וד ןזַא ,טגָאזעג ריא בָאה ךיא ?ןגָאז ריא ךיא לָאז סאו ---
 -רַאטש ןָאק עמ !אכאכ-ַאב ,ןגינעק עשינעמור יד !ַאכ-ַאכ ,טשערַאקוב ןופ
 ייז יװ ,םעד ןגעקַא טשינרָאג ץלַא ךָאנ ןיא סָאד רַאנ .רעטכעלעג רַאפ ןב
 רעד ,ןפיופ ןעזעג טשינ ייז טָאה סע רע ,רעטַאעט ןופ ןפָאלטנַא ןענַײז
 !אכ-אכ-אכ ,ןעזעג טשינ סרענעש ןייק רַאנ טָאה

 זיא סָאװ ,סייווש ןטלַאק םעד ןשיװ ןעמונעג ךיז טָאה ַאקסעלַאפַאר
 פםיוו ףַא ,קיטולבטלאק יז טָאה רע ןוא ,ןרעטש ןפַא ןטָארטעגסױרַא םיאאו
 :ןבענעג גערפ ַא ,ןעוועג ךעלגעמ רָאנ זיא'ס

 ?ןפױלטנַא טפרַאדַאב ךעלטננייא ייז ןבָאה עשז סָאװ ---

 -סירַא עכלעזַא ,אכדַאכ ,ןלעפענ טשינ זדנוא אב ייז זיא'פ ,םינּפַא ---
 וד סָאװ ,טַײצ עצנַאנ יד טקוקעגכַאנ באה ךיא ?טייקיניילק ַא !ןטַארקַאט
 ..!ַאכ-אכ ַאכ ,טבַאלעג ןוא ןסעזעג ?רָאּפ סָאד ןיא ,טליּפשענ טסַאה

 -אדַאמירּפ רעד וצ דלעה רעזדנוא ןֹופ ןַאמָאר ןקידעגָאלק םעד ןיא
 ,ןטַײצ ןעוועג ןענַײז סע ,ןטנעמַאמ ענעדיישרַאפ ןעוועג ןענַײז בלַאװש ענ
 -ןנִא טנַאקעג טשינ ,טײקשירַאנ ריא רַאפ טָאהעג טנַײפ יז טָאה רע ןעוו
 -פםט ריא ןעװעג ?חוס ריא טָאה רע סָאװ ,ןטַײצ ןעוועג ןענַײז סע .ןקוק
 ןיא ...רבח ריא טימ ןעוועג ןוא ןזירּפַאק עריא עלַא ןגָארטעגרעביא ,תוש
 ,סאמנ ױזַא ןעוועג םיא יז זיא ,דניצַא ןבַײרשַאב רימ סָאװ ,טונימ רעד
 ךיז ןעוועג טיירג ןיא רע -- טאהעג טנַײפ יז טָאה רע רָאנ טשינ זַא
 ןוא ?גרָאג ןוַאפ טנעה עדייכ טימ ןעמעננָא יז ,ריא ףַא ןפרַאװפױרַא
 ןוא ?ביטנשַאט א טימ ליומ סָאד ריא ןּפוטשרַאפ רעדָא ,יז ןגרַאוװרעה
 יױזַא --- ןענַאמעדזעד טקיטשרעד ָאלעטָא ןריּפסקעש ַאב יוװ ,ןקיטשרעד יז
 טּפַאלקעג םיא טָאה סע ןוא ,טולב סָאד םיא ןיא טכַאקעג טָאה קרַאטש
 ײפרעלַא ןופ ךעלעגניר ענדָאמ ןוא ,ןפיילש יד ןיא סרעמַאה ןעצ טימ יו
 טלציקעג םיא טָאה סע .ןניוא יד רַאפ טיירדענ םיא ךיז ןבָאה ןבהַאפ
 ,היח ַא ,ליומ ןיא טצידקעג טייהרעליטש םיא ןבָאה ןייצ יד ןוא ,זָאנ ןיא
 טָאה עמ .טקעווענפיוא םיא ןיא ךיז טָאה היח עטציירעצ ַא ,עדליוו ַא
 רעד ןיא ןַײז טפראדאב טָאה עמ ,ןזַײא ןופ רעקרַאטש ןַײז טפרַאדַאב
 -ַאטַאר דלעה רעזדנוא סָאװ ,סָאד ןנַארטרעבירַא לָאז עמ ,דלעה ַא ןתמא
 "ימ ערעווש-ערעווש עכעלטע עקיזאד יד ןיא טבעלעגרעביא טָאה ָאקסעל
 .ןטונ

 ,טניילענפיוא ױזַא ןעוועג טשינ גנַאל ןיוש זיא בלַאװש ַאטעירנעה ןוא
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 -נעב סָאקסעלַאפַאר ףַא ןבעגעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה יז .טנווַא םעד ןיא יו

 קידנקוק ,ןוא דעטנורַא ּפָאק םעד ןפרָאוװרַאפ ןוא ?גיּפש ןגעקַא סָאװ ;לק

 זַא ,טכַאלעצ יֹוזַא ךיז יז טָאה ,ןייצ עסַײוװ ענענייא עריא ףַא ?ניּפש ןיא

 ַא ךָאנ ךַײא טָאנ ,גרַאק ןיא רעמַאט, :טכַארטעג ךיז טָאה רעברַאב רעד

 ....ענעגושמ

 ,לָאמַאבָאנ ןוא לטַאכאג טעַײקעגרעביא ַאטעירנעה טָאה --- !ןיינ --
 רעטנוא ןעמונעג ךיז ןבָאה ייווצ יד יװ ,ןקֹוקנָא טפרַאדַאב טָאה עמ ---

 ,רָאדירָאק ןצנַאג ןרעביא עשזָאל רעד ןופ שרַאמ-שרַאמ -- ןוא טנעה יד

 -ילבוּפ .סָאד ןוא ,?יבָאמַאטױא םוצ ,סױרַא ןסיורד ןיא ךַײלנ ץילב ַא יוװ

 ַא .עידעמַאק ענייר ַא -- !ךַאמלעטס ,ָאװַארב !קַאװיּפס ,אווַארב :םוק

 | ...!ַאכ-ַאכדַאב !ַאכ-ַאכ-ַאכ ,ליװעדָאװ

 -עגסיוא טָאה -- ,טקַא רעטירד רעד ןיוש טייג סע !ּפָאיררַאה ----

 -ַאר וצ ּפָאק םעד טקעטשעגנַײרַא טָאה ןוא ןעמלעטנעשזד רעכיוה ַא ןפור

 םינּפ שלגיופ ַא טָאה רע זַא ,ןזיווַאב ןוא עכארעדרַאג ןיא ןָאקכעלַאפ

 -ישזער רעד ןעוועג זיא סָאד ,ןגיוא עטיור יד ףַא ןעמערב ןופ ןמיס א ןָא

 -רַא יד ןופ טירטסױרַא ןפַא גנוטכַא טיג סָאװ ,רעטַאעט-לעקינ ןופ רעס

 ,טַײצ רעד ןיא ןַײז לָאז סע ,ןטסיט
 -עגפיוא ענַאדַאמירּפ רעזדנוא ךיז טָאה ,"ּפַאיררַאה, םעד טרעהרעד

 "ּפַארַא ןַא טימ ךיז טָאה ַאקסעלַאפַאר ןוא ,לקנעב סָאד טַײרּפַאב ןוא טּפַאכ

 ךיז טָאה רעברַאב רעד ןוא ,םירג םוצ קירוצ טצעזעגקעװוַא ּפָאק ןטזָאלעג

 ,סייוו סָאװ ,טסיטרַא ןַא ןופ טסנרע ןצנַאג ןטימ טעברַא ןַײז וצ ןעמונעג

 רעה טרָא ןַײז א ןרָאװעג טצעזעגפיורַא זיא ךיג .ןָאט וצ טָאה רע סָאװ

 א ;לדרעב עניילק סָאד קירוצ ןרָאוװעג טמעקעגפיורַא ןיא סע ,קורַאּפ

 זענַאטשעג ןיוש זיא ַאטסָאקַא לאירוא ןוא -- ןיהַא בַײר ַא ,רעהַא רימש

 טָאה סָאוװ ,םוקילבוּפ ןרַאפ עניב רעד ףַא ןטערטוצפיוא טיירג רעדיוו

 םעד ףַא ,רעלָארטסַאג ןפַא טקוקעגסױרַא ןוא טקִיורַאב ?סיב ַא ןיוש .ךיז

 .טשערַאקוב ןופ ַאקסעלַאפַאר ָאעל ןרעטש ןקידנעייגפיוא ןגנוי

 -ַנֲא ,טשערַאקוב ןֹופ ןרעטש ןקידנעייגפיוא םעד טָאטשנַא רַאנ -

 ַאב ןסעזעג עניב רעד ּףַא זיא ,ַאטסַאקַא לאירוא ןשיטַאּפמיפ םעד טָאטש

 טימ םלוע םעד טעידונעג ןוא השנמ רעשיטַאּפמיסמוא רעד שיטבַײרש ַא

 רע טעװ ךָאנ-גנַאל, .ןרעפיצ ,תונובשח ,רעכיב ןופ דייר ענַאטָאנַאמ ענַײז

 םוקילבוּפ סָאד ךיז טָאה "?קַאמרוטש רעטלַא רעד טָא ,חומ ַא ןעיירד

 זזַײװַאב לָאמַא ןיֹוש ךיז טעוװ ןעוו ,ריט רעד וצ טקוקעג ןוא טכַארטענ

 ןַא טמוק לאירוא טָאטשנָא רָאנ ,ריט 'ד ךיז טנפע ךעלדנע ?לאירוא

 רעטַאפ ריא ןשיווצ ןוא ריא ןשיווצ ךיז טדניברַאפ סע ןוא --- תידוהי

 וצ וע ןא !עמענ לָאמַא טעװ סע2 ;:ףוס ַא ןַא ךערּפשעג רעגנַאל א השנמ

 :רעגיד רעד זיא טָא ,טָאנ ןעקנַאד .??ןיינ
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 .ןעמוקעג זיא ַאווליס רָאטקַאד .--

 ןיא -- ,םוקילבוּפ ןופ רענייא טייהרעליטש טנָאז --- !ּפַארַאש --

 !רעהַא טיג ןַאטסָאקַא ?אירוא ,ַאוליס עד רָאטקָאד םעד ןַײרַא דרע רעד

 ,שיט םוצ סטכַאמעננַײא לסיב סָאד טגנַאלרעד עמ רעדייא .סעקינדונ טָא

 ,ָאד רע ןיא טא !טָא ,..רעסַאװ טימ ןעקַאילשזנַא רעֶורפ ךיז ןעמ ףרַאד
 .רוחב רעד

 טימ ריט רעד ַאב ןייטש טבַײלב ןוא ַאטסָאקַא ?לאירוא ןָא טמוק סע

 ןרעביא ךרוד טַײנ רעדיוש א ןוא ,טסורב דעד ףַא טנעה עטניילעגפיונוצ

 ןענַײז עלַא ,ןעילפכרוד גילפ ַא -- ליטש טרעוו סע ןוא ,רעטַאעט ןצנַאנ
 -נייווענמוא עַײנ ןעז ,רעטרעוו עכיוה ,םירוביד עַײנ סעּפע ןרעה וצ טיירג

 ןרעביא ןניוא יד טימ טעשזדנַאלב ָאקסעלַאפַאר ןוא .ןעגנוגעװַאב עכעל

 ;טרָאוו ַא םיא ןופ טרעה עמ סָאװ םיוק ןוא ,רעטַאעט ןצנַאג
 ? ,.ַאווליס עד ,דיא ןיב סָאד, |

 ץנַאנ ןופ יירשענ ַא ךיז טרעהרעד -- רעכעה !רעדוַאל ?טיל ַא ---

 עירעלַאג רעקירעביא רעד ןֹופ םלוע רעד ןוא ,עירעלַאנ רעטשרעבייא

 :רעטנוא טּפַאכ

 !רעכעה !רעכעה -- פא קיּפס ---

 ;סיױרַא טעשטּפעש רע סָאו םיוק ַאקסעלַאּפַאר ןוא

 -ייר ןופ רעצישַאב ןקילייה םוצ ןטערטוצ רענעטלַאשרַאפ רעד געמ,

 | ,"?תומשנ ענ

 ןופ םיא וצ ןעמ טַײרש -- !רעכעה !רעכעה !ּפא קיּפס !רעדוַאל ---
 .עירעלַאג רעצנַאג רעד

 ןעמ טרעפטנע -- !ןַײז לָאז ליטש !טעיירק !רעליטש !ּפַארַאש ---

 ,טסקַאװ למוט רעד ןוא ,רעטרַאּפ ןופ

 טקוק ,ןעמענפיוא ַאזַא וצ טניוװעג טינ ןזיא סָאװ ,ָאקסעלַאפַאה

 טכַאד סע .תולוק עקיזָאד יד ןטַײדַאב סָאװ ,טשינ טייטשרַאפ רע ,ףיורַא

 ווו ,טסעגרַאפ ןוא לבלובמ טרעוו רע ,דיוה ץנַאג טדער רע זַא ,םיא דיז

 םיא ףרַאד רע גוװ ,גָאלַאיד ןַײז טקידנע ַאווליס עד רעדייא ךָאנ .טלַאה רע

 ךיז, ;:לאירוא םיא טנע-פ ,אביקע-ךב בר םַאב ןָאט וצ סָאװ ,ןרעלקרעד

 -טנַא טרעװו רע ןוא .."דמערפ יױזַא רימ טננילק טרָאוװ סָאד ?ןנַאזּפָא

 ןַא ,אווליס עד רָאטקָאד ןופ עלַאר יד טליּפש סָאװ ,רעד םערָאוװ ,ןניווש

 טימ םיא ףֵא טקוק ,ןּפיל עבָארג טימ ןוא טירט ןרעווש ַא טימ רָאיטקַא
 :טייהרעליטש םיא וצ טנָאז ןוא קוק ןקידארומ א

 ...?ץענ רעד רַאפ שיפ יד ריא טּפַאכרַאֿפ סָאװ !ןליוו סעטָאנ ןיא ---

 .ַאטסָאקַא ,ןיד-תיב ןופ טשרע םֹוק ךיא; :ךיוה סיוא טזָאל רע ןוא
 | ....רעכייוו ?סיב א ןיוש ןענַײז ייו
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 ךיא .טוג ץנאנ ךיא סייוו סָאד, ;ל?לאירוא ףיורעד םיא טרעפטנע

 ...?ןרעדנַא םוצ סנייא ןֵא ךיז רעק סָאװ רָאנ .געוו ַא גנַאל ןיוש רימ רוז

 ַא ןרעה ךיז טזָאל -- .,,ךיא גָארט דעטער ,עלעג ,ןנרָאמ טוג ---

 טרעוו שטנעמ ןייא יװ רעטַאעט עצנַאג סָאד ןוא ,עירעלַאנ רעד ןופ ?וק

 .רענוד רעטַײוו ַא דלַאװ ןיא יו ,רעטכעלענ ַא ךיז טנַארט סע ,קידעבעל

 ןיא סָאװ ,ָאקסעלַאפַאר רעמערָא רעד ןוא ,ךיז טעשטאק רעטכעלעג רעד

 ףרָאװ ַא טציא ךיז טוט ,רעלפוס םוצ ןעמוקנָא ןרָאוװעג טניווװעג טשינ

 ענדָאמ סעּפע םיא וצ טכַאמ רענעי יו ,טעזרעד ןוא ?דַײב-רעלפוס םוצ

 -רַאפ רע רָאנ ,ןניוא יד טימ טסניוו ,טנעה יד טימ םיא טזַײוװ ,תויוועה

 ,טניימ רענעי סָאװ ,טשינ טייטש

 זַא ,ךַײלג טשינ טייג רע זַא ,טליפרעד ןיילַא ןיוש טָאה ָאקסעלַאפַאר

 ןיא רע .םוא רע טלַאפ טָא-טָא ,ןדָאב רעד םיא רעטנוא ךיז טניוװו סעּפע

 יד ןעמונעגוצ טָאה סאו ,שטנעמ ַא יוװ ,טָארַאב סטָאג ףַא ןעגנַאנעג ןיוש

 טעװו רעגרע ןופ רעגרע --- חור רעד סָאד טּפַאכ, :ןצראה םענופ טנַאה
 טלעוו רעד ןיא טָאלנ ןַאװליס עד וצ גָאז ַא טוט ןוא "...!ןַײז טשינ ךָאד
 : ;ןַײרַא

 ",,,ןדייר וצ סָאװ טשינרָאג ךַײא טימ ךיא בָאה ,עז ךיא יו

 ןופ לוק רעבלעז רעד ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה -- !טַײר סטַאד --

 רַאפ טכַײקעג טָאה רעטַאעט עצנַאנ סָאד ןוא ,עירעלַאג רעטשרעבייא רעד

 ,ַאווליס עד רַאטקָאד םעד טשינ ,טרעהעג טשינ ןיוש טָאה עמ .רעטכעלעג

 טבַײלב רע תעצ ,טדער סָאװ ,ַאטסָאקַא ?אירוא ןופ גָאלָאנָאמ םעד טשינ

 רַאפ ּפָאק ןַײז ןוא טשינ רע ןַאק ןבָאה הטרח, זַא ,ץלָאטש טימ ,ןיילַא

 וצ ףיוא טשינ טרעה םוקילבוּפ סָאד ,"ןנייבנא טשינ רע טעוװ םינבר יד

 ייווצ עריא טימ רתסא עדנילב יד ןָא טמוק סע ןעוו ,טלָאמעד ךיוא ןכַאל

 ןַײרַא ןבױהעגנָא ַאד טָא טשרע טָאה סָאװ ,תידוהי טשינ טפלעה סע ,ןיז

 לָאר ןַײז טקידנע ַאקסעלַאפַאר סָאװ סָאד טשינ טפלעה סע .לָאר ריא ןיא

 טָאג יװ ןליּפש ןיוש געמ רע .,ןלַאפרַאפ ,ץיה טימ טקַא ןטירד םעניאו

 -עגפיוא ןעוועג זיא םוקילבוּפ סָאד ,ןפלעה טשינ ןיוש םיא טעװ ,ןיילַא

 וצ דיז טָאה סע סָאװ ,טָאנּפָא ןפַא ,רימוק ןפַא זייב ןוא טציידעצ ,טגער

 -סיוא ,ןפַײפ ןוא ןעקוה ןעמונעג טָאה עמ ןוא ,טקובעג סָאװ רָאנ םיא

 ןוא ?עקינ רעטסימ ןופ םיאנוש יד. רדַארג ןטסכעה ןפַא רַאג םיא ןפַײפ

 ייז סָאװ ,םכערעג ןעוועג ןענַײז "ינרַאצעב"ק, רעד ןופ ודננכש דצ רעד

 לאירוא, עידעגַארט יד זַא ןוא סיורג ךָאנ זיא טכַאנ יד זַא ,טגאזעג ןבָאה

 רעד ןוא ,המקנ ַאזַא טבעלרעד דיז ןבָאה ייז .ןטקא ףניפ טָאה "ַאטסָאקַא

 ןקידארומ ןסיורג ַאזַא טַאהעג טָאה ַאקסעלַאפַאר ןרעטש רעקידנעייגכיוא

 ,טכירעג טשינ ליפיוזַא ףַא ךיז ןבָאה ןיילַא ייז סָאװ ,לַאפכדוד
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 קיצכעז ןוא טכַא לטיּפַאק

 ןסילוק יד רעטניח קישטווַארומ

 טזָאל ַאטסָאקַא לאירוא ּוװ ,טקַא ןטצעפ םעד ןופ ענעצס עטצעל יד
 "מוא ךיז טָאה סע .קידנצנעלג טריפעגכרוד ַאקסעלַאפַאר טָאה ,ןפיול ךיז
 -עגנָא ךיז טָאה רע .טסיטרַא רעסיורג רעקידרעירפ רעד םיא וצ טנעקעג
 טפַארק רענעטלעז טימ ןוא רעַײפ ןרעדנוזַאב טימ ןוא ּפָאק םעד ַאב טּפַאכ
 :ַײרשעגננבייל ַא טימ ןפורעגסיוא ,טכַאװעגפיוא ףָאלש ןופ יו רע טָאה

 ןיא ןוא "...!ףיול ךיא ,..יינ ךיא !ךימ טזַאל !ךימ טזָאל ..!גונעג,
 סע זַא ,טליפרעד רע טָאה טרָאד ןוא ןסילוק יד רעטניה ןפָאלענסױרַא

 יד םיא ךיז ןעיירד סע ןוא סיפ יד רעטנוא ןדָאב רעד םיא ךיז טשטילג

 -רע םענופ טנעה יד ףַא ןלַאפעג רע זיא -- ןניוא יד רַאפ סעיצַארָאקעד

 ןיױשרַאּפ ןטנַאקבַאמוא ןַא סעּפע ,טנגעגַאב טָאה דע סָאװ ,ןשטנעמ ןטש

 עשירזממ טימ ןוא שוילעּפַאק ןטשטיינקעצ ַא טימ סקווװ ןקירעדינ ןופ

 ,טלַאפ ַאטסַאקַא לאירוא זַא ,טקרעמַאב טָאה שטנעמ רעקיזָאד רעד .ןניוא

 ַא ףֵא ןעירשענסיוא ןוא טּפַאכענרעטנוא םיא טָאה ןוא ןפָאלענוצ רע זיא

 :ןסילוק יד רעטניה סָאװ ,טַײל עקירעביא יד וצ ?וק קירעזייה

 !רעסַאװ ,רעהַא טינ רעסַאװ ?סמלוג ענעמייל יוװ ,ריא טייטש סָאװ ---
 -רַאג ןיא ךיז ַאב ןגעלעג ַאקסעלַאּפַאר זיא םורַא ןטונימ עכעלטע ןיא

 ןבענ ןוא טקַיורַאב ןצנַאנניא ןיוש ,עפַאס ַא ףַא ןגיוצעגסיוא ,עבָארעד
 קישטווַארומ ריאמ-םולש ןסעזעג זיא ,לטערובַאט קיקעריפ ַא ףַא ,םיא

 .(רע ןעוועגנ זיא סָאד)

 יד ןעקנעדעג ףרַאד רענעייל רעד --- ?קישטוװַארומ רעהַא טמוק יוז
 ןשיווצ רעטַאעט-לעקינ ןופ לוביטסעוו ןיא ןעמוקענרַאפ זיא סָאװ ,ענעצס
 טימ ריז טנכערענּפָא .רעמַאלק רעטסימ ןֹוא קישטווַארומ ריאמ-םולש

 וופ עיצרַאּפ עטכער ַא ןעמוקַאב ןוא דרַאבקלצרעה סרעמַאלק רעטסימ

 שירזממ קישטוװַאדומ רעזדנוא ךיז טָאה ,םידי עקכעפ סבלַאװש ?סינ

 -יד ןוא סרעשַא יד ןופ טנעה יד ןופ ןוא טנעה ערעייז ןופ טײרדענסיױורַא

 ,ףליהוצ רעמַאלק רעטסימ םעד ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,סרענ
 סָאװ ,חלצומ ַא רַאפ ןענעכער ךיז געמ קישטווַארומ ריאמ-םולש

 .טַײל-םיִלָאֹּפ רעקרָאידינ יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנַײרַא טשינ זיא רע

 -נופ רָאנ ,'ןָאשוטיטסנַאק, עלַארעביל א רעייז עקַאט טָאה עקירעמַא
 "רעדנופ "סיִלאּפ; רעד טימ ךיז ןָאק עמ ןַא ,רעכַײלג ןזיא ןגעווטסעד

 | ..,ןטַײוו

 טא טימ ןעּפעשטַאז ךימ לָאז ךיא ,ןנָארטעג ךימ טָאה חור רעד --|



 ם כ י 5 ע - ם | ל ש 14

 עמ ןעמָאנ א רַאפ סָאװ טימ ,ןרעה לָאז רעמַאלק רעטסימ) ..,ץנַאװ רעד
 ױזַא ,ריזח ןייק ןעז טשינ ןָאק דיי רערשכ ַא יװ (!טניורקעג םיא טָאה
 !ךרָאב סנדִיי םעד טָא ןקוקנַא טשינ דיא ןָאק

 יו ,קישטווַארומ רעזדנוא ץרַאה סָאד טדערעגסיוא ךיז טָאה ױזַא
 ךיז טָאה ןוא םינּפ עטעשויעצ סָאד טכַאמענ טכערוצ ךיז דעלגעמ טַײװ
 .ןסילוק טַײז רענעי ףֵא ןריט עטשרעטניה יד ךרוד ןגָאלשכרוד ןעמונעג
 ,קיצנוק ױזַא סעיצַארָאקעד יד ןשיווצ טלעטשעגקעװַא ךיז רע טָאה טרָאד
 עלַא טימ .רענייק ןעזעג טשינ טָאה םיא ןוא ןעמעלַא ןעזעג טָאה רע זַא
 סרעליּפש יד ןשיווצ ןכוז ,עניב יד ןטכַארטַאב ןעמונעג רע טָאה ןגיוא
 .ןבָאה .ףרַאדַאב רע סָאװ ,םעד

 טדערעצ ךיז רע טָאה --- ?ָאקסעלַאפַאר ןיא ייז ןופ רעכלעוו ---|
 רעטגרָאזרַאפ א ,גנַאהראפ ןפַא גנוטכַא טיג סָאװ ,םעד טימ טייהרעליטש
 עצנַאג יד יו ,סיוא טעז סָאװ ,ןגיוא עיולב טימ טפימיסעּפ ַא ,שפנ
 ,ןלַאפענ םיא ףַא ןיא טלעוו

 ,רענלָאק ןסַײװ ןטימ ןוא רָאה עגנַאל יד טימ סָאװ ,רעד טָא --
 .ַאטסָאקַא ?אידוא ןופ עלָאד יד טליּפש סָאװ

 ,סרענלָאק עסַײװ טימ רָאה עגנַאל עֶלַא ןגָארט ייז !םכח --
 ענַײז ןקישטווַארומ ףֵא טלעטשענקעװַא טָאה שפנ רעטגרָאזרַאפ רעד

 | ;ןגיוא עיולב
 -ַאה םינוי עֶלַא ןוא דלָאי ַא טנעז ריא זַא ,קידלוש טשינ ןיב דיא --

 ןוא השנמ ןיא'ס רעוו ,סנייא צלַא ןיא ךַײא ַאב .םינּפ ןייא ךַײא ַאב ןב
 ,אטסַאקא לָאירוא זיא סע רעוו

 טנעז ריא זַא ,טכַאד רימ !םינּפ רעקיטכיל ,חמכח ןַײד רַאפ רימ ---
 לאירוא רעתמא רעד ןיא ייז ןופ רעוו ,ןיוש סייוו ךיא ,ַאש ,טכערעג
 ,ַאטסָאקַא

 ןַײז טימ טייהרעליטש טהנעטענסיוא קישטווַארומ ךיז טָאה יױזַא
 -ַארָאקעד יד אב ָאד ןברָאװרעד ךיז טָאה רע סָאוװ ,טנַײרפ ןטוג םעַײנ
 .ןגיוא עשירזממ יד טימ ןבענעג קנווו ַא םיא טָאה ןוא ,סעיצ

 ?פטערַאניס ַא ,וינעבויל ,ךַײא ַאב ךיז טניפעגנ ---

 -ווַארומ ןסעגענפיוא טשינ רעִיש טָאה טסימיסעּפ רעטגרָאזַאב רעד

 ;ןגיוא עשיטסימיסעּפ ענַײז טימ ןקישט
 ןוא חומ םעד ןטעלּפ ךַײא לָאז עמ ,ריא טליוו סָאװ !ןרָאהנירג ---

 -ייר ריא טליוו סנשיירָאקעד יד ַאב ָאד ?ּפערט עלַא ןופ ןפרַאװרעטנורַא
 ?ךעלטערַאגיפ ןרעכ

 םיא טָאה עמ ךַײלג ,רָאנ עז ,סעשינק יד טימ סיוא זיא !ַאשדַאש ---
 !עטָאּפַאק יד טעליוקעג

 רעטנוא ?לציק ַא טגנַאלרעד םיא טָאה קישטווַארומ ריאמ-םולש ןוא
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 ,לסיב ַא ןַאט קוד ַא ךיז טונ ױזַא ןַײז לָאז רע ,ןטעבעג ןֹוא סעװכַאּפ יד
 ,לקנעב ןייא ףַא םיא טימ ןצעזקעווַא ןענַאק ךיז רע טעוװ

 ןייטשסיוא -- ,ןייטשרַאפ וצ ןבענענ םיא רע טָאה -- ,םערָאוו ---
 ןקיטנַײה ךָאנ בָאה ךיא ,חוכב טשינ דיא ןיב טקַא ןצנַאג ַא סיפ יד ףֵא
 ןוא ,תינעת ַא רימ ַאב ןיא'ס תמחמ טשינ ,טלכאעג טשינרַאנ טעמכ גָאט
 עלַא ףַא ןדָאש ןַײמ ץוחַא ;סָאװ רַאפ הלילח טשינ בָאה ךיא תמחמ טשינ

 רעייז טנַײה ןיב ךיא ,טושּפ רָאנ -- ,ןרָאװעג טגָאזעג רעדניק עשידִיי
 ,טמירוֿפַאלַאכרַאפ

 רעטגרָאזרַאפ רעד םיא טָאה -- ,זדנוא ַאב ןעמ טגָאז יזי ב --
 ,םיא אב טנערפענסיוא סנעוװװנייא ןיא עקַאט ןוא טכיררַאפ טסימיסעּפ
 -וי ןופ רע טמוק ןעוו ןוא קרָאי-ינ ןיא ַאד טָאה רע סענזיב רַאפ סָאװ

 ?עזַײר יד ןעננַאנעג םיא זיא ױזַא יו ןוא ףיש רעסָאװ טימ ןוא ּפָאר

 טשינ סָאװ ,סענזיב עכלעזַא טכַארטענפיױוא םיא טָאה ריאמ-םולש

 רעד סעומש  ַא ייווצ יד ַאב קעװַא זיא ױזַא ןוא ,ןניולפעגנ טשינ ןגיוטשעג

 -גרָאזרַאפ רעד זא ,וצרעד טכַארבעג טָאה סע ןוא ,טקַא רעטצעל רעצנַאג
 ןפַא ןבעג וצ גנוטכַא ָאד טָא ןרָאװענ טצעזענקעווַא זיא סָאװ ,שפנ רעט
 סָאד ןוא ,באשזד ןַײז טזָאלעגכרוד טשינ רעיש-רעִיש טָאה ,גנַאהרָאפ

 טלאוו םוקילבוּפ עצנַאג סָאד :לַאדנַאקס םעַײנ ַא טכַאזרוארַאפ טלָאװ

 ,טנעה יד ףַא ןצעמע וצ ןלַאפעג ןיא ַאטסָאקַא ?אירוא יוװ ,ןעז טנַאקעג

 .שינענעגאב רעייז ןעמוקעגרַאפ זיא'ס שילרעטסיוא ױזַא יוװ טָא

 -ענ גָאז א רע טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא ַאקסעלַאפַאר רָאנ דלַאביוװ

 :טנעה יד ףא טּפַאכעגרעטנוא קיצנוק יױזַא םיא טָאה סָאוװ ,םעד וצ ןבעג

 ,ךעלטנעק רעייז סעּפע רימ זיא םינּפ רעַײא ---

 -עלַאה ןיא ןעזענ ךיז רימ ןבָאה לָאמ לפיוו !לסיב א שודיח ַא --
 ?יטשענ

 !?יטשענעלַאה ןיא ---

 ןסענרַאפ לָאז רע ,דלעה ןננוי רעזדנוא רַאפ גונעג ןעוועג ןיא סָאד
 ,רעטַאעט ןיא סָאװ רָאנ טַאהענ טָאה רע סָאװ ,לַאפכרוד ןסיורג ןַײז ןיא

 ןֹוא ,עבָארעדרַאג ןַײז ןופ ןייגסיורַא םלוע ןצנַאנ םעד ןטעב לָאז רע ןוא

 -ומ ףַא ןפרָאװענפיױרַא ךיז רע טָאה ,ןעייווצניא ןבילבעג ייז ןענַײז ױזַא

 ןֹופ ןוא ןיא וע סָאװ ןוא זיא רע רעוו ,ןלייצרעד םיא לָאז רע ,ןקישטווַאר
 .אד טוט רע טָאװ ןוא טמוק רע ןענַאוװ

 ןופ סע טסייה רָאיטקַא ןַא ,רעדנָאב א ךיוא ?ןיב ךיא רעוו ---
 ?ָאד וט ךיא סָאװ .ןָאדנַאל ןופ ?םוק ךיא ןענַאװ ןופ ,רעטַאעט ןשידִיי
 -ידיי ַא ךיוא ,רבה ַא ןוא טנַײרפ ַא רענַײמ .נָאט ןקיטכענ םעד דוז ךיא
 רשאב :;טיוט ןרַאפ העש א טנַאה יד ןעמונעג רימ ַאב טָאה ,רָאיטקַא רעש

 ,ךלימ ןוא טולב רעסקָאב ַא ,לדיימ ַא ,לרעטסעווש ַא טָאה רע יוװ יױזַא ןכב



 ם כ י 5 ע - ם ו ? ש 20

 סָאװ ןוא ,ריא טימ טבילעג ךיז טָאה ,רָאיטקַא ןַא ךיוא ,רוחב ַא סָאװ
 ױזַא דיז לָאז סע --- ןפַארטעג טכַאדעג ַאד טשינ ךיז טָאה עביל רעד ןופ

 ,"?טַאיא ַא ןריובעג לזמל םישדח ןַײנ וצ טָאה לדיימ סָאד -= ןפערט טשינ
 ךיז טָאה ,סע טסייה ??טַאי, םענופ רעטַאפ רעד ,רוחב רעד יו ױזַא ןוא

 ןַײמ ןבעג םיא ךיא לָאז ןכ ?ע ,עקירעמַא ןייק ןגָארטעגּפָא סנטַײצַאב

 ןוא ןביוא ץנַאג טציז סָאװ ,טָאנ ַאב םיא ןרעווש ןוא ףכ-חעיקת טנַאה

 לָאז ךיא זַא ,ןטנוא ןופ ןָאטענּפָא ןרעוו סָאװ ,ןטסעלדָאּפ עֶלַא ןופ סייוו

 ןוא קרָאי-ינ ןייק ייז ןעננערב ןוא ?לטַאי, ןטימ ?רעטסעווש ןַײז ןעמענ

 ריא טימ ןלעטש טשינ טעוװ רע זיב ,רוחב םענַײפ םענופ ןטערטּפִא טשינ

 טנַאה יד ןבעג טזומענ םיא בָאה ךיא ןוא ,לארשיו השמ תדכ הּפוח .ןייק

 םעד טשינ סָאד טּפַאכ ,ונ .החכות יד ןופ תועובשה ?כ טימ ןרעוושןוא

 סָאװ ,ןענַאמַאר יד ןופ ,ןַאמָאר א ןופ ןניוא יד ןיא ךַײא ַאב קילבּפָא

 ?ךעלכיב יד ןיא ךיז ןקורד

 ,ךעלנעמ ןוא ,ליפעגרַאפ ַא טַָאהענ טָאה דלעה רעזדנוא זַא ,ךעלגעמ

 ןקיזָאד ןטימ רעטנענ ךיז ןענעקַאב וצ קירעגַײנ ןעוועג טַָאלג זיא רע זַא

 ;ןטנַאקַאב ןטנַאקַאבמוא ןַײז ַאב ןבעגעג גנערפ ַא טָאה רע ,ןַאמָאר םענדָאמ

 טָאה סָאװ ,טנַײרּפ רעַײא ןסייהעג טָאה ױזַא יוװ ,ןסיוו ןעמ ןָאק ---

 ?סענזיב םענַײפ ַאזַא ןבעגעגרעביא ךַײא

 -עג !דובכ ןטסערג ןטימ ?ןסיוו ןענַאק טשינ ןעמ לָאז סָאװרַאפ ---
 רעתמא רעד רָאנ ,ךַאמצַאה ,סע טסייה טנַײרפ ןַײמ ,םיא ןעמ טָאה ןפור

 ,ןַאמצלָאה ןעוועג זיא רענַײז ןעמָאנ

 ;טנַאװ יד יװ טיוט טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה ַָאקסעלַאפַאר

 ...ןיא ,ריא טנַאז ,ןַאמצלָאה דרַאנרעב ?ןַאמצלָאה ---

 .עקטַאלז ןעמ טפור ?רעטסעווש ןַײז ןוא .ןבעל לָאז ןברַאטשעג--
 וצ טַאהעג קשח רעייז וליפַא טָאה יז ,קרָאי-װינ ןיא רימ טימ ַאד זיא יז

 ןפרַאװקעװַא טשינ יז ןַאק ,ןליּפש ךַײא ןרעה רעטַאעט ןיא רימ טימ ןייג

 -ידִיי ַא ןצַאשּפָא ןעמ ןַאק ,ַײרטעג ױזַא ןוא עמַאמ עגנוי ַא ."לטַאי, סָאד
 טסייה סָאד ,רוחב רעד זיא רע ,ןסיוו רשפא ריא טליוו ...?המשנ עש

 ןבעגענגערפ ַא םיא קישטוװַארומ טָאה -- ?"לטַאי, םענופ רעטָאפ רעד
 ןופ ׁשזַא סױרַא טמוק רע -- ,ןַײרַא ןניוא יד ןיא םיא טקוקרַאֿפ ןוא

 ןופ ןיב ךיא יוװ ,טשערַאקוב ןופ ױזַא זיא רע ,טסייה סָאד .טשערַאקוב

 ?ןרָאװעג סַאלב ױזַא ריא טנעז סָאװ !ךַײא טימ ןיא טָאג .,.םילשורי

 -ענ טשינ סטכעלש ןייק הלילח ךַײא טעוװו סע ?ױזַא ריא טרעטיצ סָאוװו

 ַא רַאפ סָאװ טשינ ךָאנ ךימ טנעק ריא ,תונמאנב רימ טביולנ .,..ןעש
 טשינ ןיימ ךא .,.קישטווַארומ ריאמ-םולש ןיב ךיא .,ןיב ךיא שטנעמ

 ,טלעוו רענעי ףַא טנַײרּפ ןַײס ןופ הבױט יד ןוא הבוט רעַײא רָאנ רעמ

 ...!החלצה ןוא קילנ ןבעג ױזַא רימ לָאז טָאג
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 קיצכעז ןוא ןַײנ ?טיּפַאק

 עיצַאניבמָאק א ךָאנ טצַאלּפענ

 סעיצַאניבמָאק ענַײז טימ בלַאװש ל?םינ רַאפ -- ןעמעװ רַאפ יו

 עטסערג יד אקווד ןעוועגנ ןַאקסעלַאפַאר ןֹופ לַאפכרוד רעסיורג רעד זיא

 ןַאלּפ ןַײז ןריפכרוד ןַאט םענ ַא ךיז טנַאקעג םעד ךרוד טָאה רע ,הלעמ

 ןיא טנוה רענעגַאלשעג ַא םערָאװ ,רעורפ יוז נלָאפרעד רעמ ךס ַא טימ

 ןעמ ןָאק ,ןלַאפעג ךיז ַאב זיא רע זַא ,שטנעמ ַא ןוא סחוימ רעקיצניוו

 .ליוו עמ סָאװ ןכַאמ םיא טימ

 טָאה ןוא טכַארטעג בלַאװש רַאטַאניבמַאק רעזדנוא ךיז טָאה יױזַא

 ןכַאנ גָאט ןקידנגרַאמ ףַא יװ רעטעּפש טשינ טעברַא ןַײז וצ ןעמונעג דיז

 םייהַא ןָאקסעלַאֿפַאר ןריפ וצ טכַארבעג טָאה עמ ןעוו ,לקַאטקעּפס ןסיורג

 ,טימעג םענעגָאלשעג א טימ ןוא ץרַאה ןכַארבעג ַא טימ

 נורעדנּוװַאב סיורג ןַײז וצ רע טָאה ,טנַײרפ ןגנוי ןַײז וצ ןעמוקעג

 רע סָאװ ןגיוא עשירזממ יד טימ שפנ ןקירעדינ םעד םיא ַאב ןפַארטעג

 רעטסימ ןופ ןסירענּפָא םיוק רעטַאעט ןופ ?ביטסעוו ןיא ןטכענ םיא טָאה

 ,דרָאב סרעמַאלק

 ,ךעליירפ ןבעגעג גערפ ַא בלַאװש םיא טָאה -- ?ךָאנ טבעל ריא --

 טסקַאװ טרָאד ,טשינ רךַײא טייז עמ ּגוװ ,םינּפַא --- ,זיא רענייטש ןַײז יו

 ?ריא

 טרעפטנעעגּפָא רענעי םיא טָאה -- ?טניימעג ריא טָאה ןעד סָאװ ---

 טנעז ןיא סָאװ ,קילג רענעפירט רעַײא -- .ןָאט ןכעליירפ ןבלעז ןטימ

 טא ךיא טלָאװ טשינַא .רענייא ןעוועג ןיב ךיא ןוא ךס ַא ןעוועג ןטכענ

 -ַײמ ןופ ןצנַאנ ןייק לּפעשטייװ רענַאדנַאל ןופ ןעמלעטנעשזד םענייש םעד

 ,ןבילבעג רימ ַאב רע טלָאװ דרַאב ַא ןָא .טזָאלעגכױרַא טשינ טנעה ענ

 -ַאּפ ענַײמ ןוא ןגעלעג רימ ַאב רע טלָאװ זָאנ רעד רעטנוא רעדעפ ַא טימ

 ךיוא ױזַא ריס ייז טעװ רע ,ךַײא טלָאמ .ןבעגעגּפָא רימ רע טלַאװ ןריּפ

 -ומ ריאמ-םולש ךַײא טנָאז סָאד ,רעכיז ןַײז ןיוש טנָאק ריא ,ןבענּפָא

 ,קישטווַאר

 -װַארומ עכלעוו ןופ .ןעמָאנ רעכעלטנעק ַא -- ?קישטווַארומ ---

 ?ריא טנעז ספקישט

 -ענסיוא ןוא ןטנַאקַאב םעַײנ ןַײז וצ טקורעגוצ ךיז טָאה בלַאװש

 טָאה קישטוװַארומ ןוא ,טנַאה עכייוו עטעפ עסיורנ קידארומ ַא םיא ןניוצ

 :עמיטש עקירעזייה ןַײז ףֵא טרעפטנעענּפָא םיא

 -װַארומ עתמא יד ןופ ?ןיב ךיא סקישטווַארומ ערעסַאװ ןופ ---
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 -ענ קידלוש טשינ טלעג ןייק ןבעל רעייז ףַא םענייק ןענַײז סָאװ ,סעקישט
 ןיא ןעִילעג ןבָאה ייז ןַא ןוא ,ןעולעג טשינ ייז טָאה רענייק םערָאװ ,ןעוו
 ;טנײלעגנַײא ןטכענ רימ טָאה עמ סָאװ ,ּפעלק יד יו ױזַא ,ןלַאפרַאפ ןעוועג
 עכלעזַא גנַאֿל ןיוש בָאה ךיא -- תונמאנ ףַא ןביולג רימ טגעמ ריא
 -וופ .החלצה ןוא קילג ןבעג ױזַא רימ לָאז טָאנ ,טכוזרַאפ טשינ ּפעלק
 טלעפעג םינּפ רעַײא .ןָא טשינ ךיז רעהעג ןרעדנַא םוצ סנייא ןגעווטסעד
 ןגעמ ייז -- ךַײא ַאב םידי רַאּפ ַא ,טנעה ערעַײא ןופ רעמ ךס ַא רימ
 ,טַײצ ןבָאה ?לעװ ךיא זַא ,טרָאװנרע ןַײמ ךַײא בינ ךיא .ןרַאדּפָא דַײאו
 ךיא ןיב לַײװרעד .רעטנענ לסיב ַא ןענעקַאב ךַײא טימ דימ דיא לעוו
 ,קרַאטש ןוא טנוזעג רימ טַײז .ןייג זומ דיא ,דַײא ַאבי טנַאז עמ יװ ,יזיב
 .ךעלווירב טנַײרש ןוא ןסירעג טזַאל

 -ומ ןַײז ןבענעג ?סיירט ַא ריאמ-םולש םיא טָאה רעטרעוו יד םימ
 טימ טגָאזעג םיא טָאה בלַאװש ןוא ,טנַאה עכייוו עטעפ עסיורג קידאר
 :ןַאט ןכעלטנַײרפ א רעייז

 טיירפעג ךימ טָאה סע יוװ ,ןלעטשרַאפ טשינ ךַײא טנַאק ריא ---
 ..סטוג סנעמעלַא ןבָאה ױזַא לָאז ךיא .טפַאשטנַאקַאב רעַײא

 יד טימ ןעזענ ױזַא טשינ ןוא ,ןטכענ ןעזעגנ ךַאנ ךדיא בָאה סָאד --
 ןוא קילג ןבעג יױױזַא רימ לָאז טָאנ ,רענייב יד טימ טליפעג יוװ ,ןניוא
 .החלצה

 -לּפמָאק ַא ףֵא טנעמילּפמָאק ַא טימ טרעפטנעענ םיא סָאה ױזַא
 טסַאנ םעד טָאה ָאקסעלַאפַאר ,ריט רעד ַאב ןיֹוׁש קישטווַארומ טנעמ
 ןגעקַא ךיז ייז ןבָאה ריט טַײז רענעי ףַא ןוא ,רדח ןופ טײלגַאבסױרַא
 -וצ ןעמוקעגנַײרַא זיא רע זַא ןוא ,טייחרעליטש טעדוסענ טונימ ייווצ ַא
 ?ןבענעג גערפ ַא בלַאוװש ?סינ םיא טָאה ,קיר

 טעז ?ןגיוא עשירזממ יד טימ ל?זמילש רעד טָא ,רע זיא רעוו ---
 -על טימ ןעלדנַאה סָאװ ,יד ןופ רעדָא ,בנג-דרעפ ַא ,טעקַאּפקיּפ ַא סיוא
 . ,,,הרוחס רעקידעב

 סָאמַאבָאנ בלַאווש ?סינ טכַאמ ,רעפטנע ןַא ףַא ךיז טרַאװרעד טשינ
 :רעדורב רערעטלע ןַא יוװ ,ןַאט ןטסנרע ןַא טימ ןיוש ןַאקסעלַאּפַאר ֹוצ !

 -ענ ,שפנ ןקירעזייה םעה טָא יװ ,לזמילש ַאזַא טלָאװ דיא ---
 ןבָאה טשינ לָאז רָאיצרַאװש ַא ,רעּפעלש ַא ץענרע ווו זַא ,געוו םעד ןבעג
 -ַאפַאר רעביל ןַײמ ,ללכה ..,!ןַײרַא בוטש ןיא רימ וצ טירטנַײרַא ןייק
 ערעזדנוא וצ ןיינ רעסעב ןלעוװ רימ .המדא רעד ןיא ןייג רע זָאל ,קסעל
 .סענזיב

 -מורַא ,עיצַאניבמָאק ןַײז וצ ןטָארטענוצ בלַאװש ?סינ ןזיא ױזַא
 ,רדח ןרעביא ,זיא רענייטש ןַײז יוװ ,קידנענַאּפש

 סָאד ?סיב ַא ןדיירפיוא ,סנטשרע ,ריד ֹוצ ןעמוקעג ןיב ךיא ---
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 ,לָאמַא ךיז טכַאמ רעמָאט ,קידרעװַארט ױזַא ןַײז טשינ ףרַאד עמ .ץרַאה

 ,לַאפכרוד ַא טָאה עמ ,קסּפ ַא טּפַאב עמ

 -ַאר םיא טָאה -- !לאפכרוד ַא טסייה ץלַא !קסּפ ַא טסייה ץלַא ---

 ַאּפשמורַא ןעמונעג ךיוא קידנקוק םיא ףַא ןוא טרעטטנעעג ָאקסעלַאפ
 טשינ זיא לַאפכרוד ַא וצ לאפכרוד ַא -- ,רדח ןרעביא קירוצ ןוא ןיה ןענ

 רימ ךיז טָאה ,עניב רעד טימ ךימ ןעק ךיא טניז בעל ךיא טניז ,ךַײלג

 -םוס א וצ ןעמוקנָא ןפרַאד לָאז ךיא ןזַא ,ןפָארטעג טשינ סעכלעזַא ךָאנ

 .הלּפמ עתמא יד ןעוועג זיא סָאד ,ןיינ !רעל

 -וא ןפלעה טעװ טָאנ ,טַײװ ךָאנ זיא חלּפמ ַא וצ זַא ,ריד לָאמ --

 לַײװרעד ,ןרעסעברַאפ רימ ןלעו ,לקַאטקעּפס ןטייווצ םוצ ,ןנרָאמרעב

 רעזדנוא ןָאטּפָא ,ַײרפ ןבָאה רימ סָאװ ,נעט רַאּפ יד ןיא ןעז ןעמ ףרַאד

 ,ןבָאה סָאד זָאל קע ןַא ןוא -- ַײרד-ײיוװװצ-סנייא ,טעברַא ?קיטש שימייה

 ?הנותח יד ןַײז לָאז וטסנכער ןעוו

 ? חנותח רעסָאװ ---

 ?הנותח רעסָאװ -- טסייה סָאװ ---
 ןבילבעג ,רדח ןרעביא ןענַאּפשוצמורַא טרעהענפיוא ייז ןבָאה עדייב

 ,ערעדנַא סָאד סנייא ךיז טקוקעגנָא ןוא ערעדנַא סָאד ןנעקַא סנייא ןייטש

 .ןבעל רעייז ףֵא לָאמ ןטשרע םוצ סָאד ךיז ןעעז ייז יוװ ךַײלג

 ןבענעג נערפ ַא בלַאװש לסינ טָאה -- ?סעװַאטַאק טסבַײרט וד ---
 .ןטָארעג טשינ סָאד זיא ,ןָאט ?כיימש א טלָאװעג ןוא טנַײרפ ןננוי ןַײז

 ,טרעפטנעעג ַאקסעלַאפַאר םיא טָאה -- ?סעװַאטַאק בַײרט ךיא ---
 טימ ןבַײרט טדערעגנָא ךדיז טָאה עֶלַא ריא ,סעװַאטַאק וטסבַײרט סָאד --

 .סעװַָאטַאק רימ

 ?סעװַאטַאק ןבַײרט טדערעגנַא ריז ןבָאה עֶלַא רימ ---

 .ענָאדַאמירּפ יד ,רעטסעווש ןַײד ןוא יחא ןייד ןוא וד ;עלַא ריא ---

 רעשזומָאל םַאב רעמַאלק רעטסימ ןופ שטיּפס רעד ןעוועג זיא ןעד סָאװ

 ,םַאּפש רעסואימ ַא ?סַאּפש ןייק טשינ זַא ?סעװַאטַאק ןייק טשינ זַא ,ןזח

 -ני ַא טּפַאטרעד טָאה ריא ,בלַאװש ,וטסניימ סָאװ !סַאּפש רעלַאנַאב ַא
 ךַײא טָאה טָאג ?לקירטש ַא ףַא ןריפ םיא טעוו ןוא לַאיצניוװַארּפ ַא עלעג

 ,עלהמהב סטָאנ א ,המודא הרּפ ענייש ַא ,רעטסעווש ַא טימ טקילנַאב

 "ץלָאה טַײש , ןוא "שטַאברוד , ןוא ?עסקיש ,, יז טפור ןייֵלַא ריא סָאװ

 רַאפ ןרעַײלשרַאפ ךימ ריא טליוו ,ןרעוו רוטּפ טשינ ריא ןופ טנַאק ןוא

 ךיא -- ?ןייטשפיוא טשינ לָאמנייק םיתמה-תיחת ןייק לָאז ךיא ,ךיא

 .טָאידיא ןרעדנַא ןַא ךַײא טכוז !רעייז ןוא רעייז ךדַײא קנַאד

 טנַײרפ ןַײז רַאפ ןגניובעגנָא ַאקסעלַאפַאר ריז טָאה רעטרעוו יד טימ

 -ַאד םעד טָאה ןוא ,זעיצַארג-ךעלטנפָא יױזַא ,ןייש-ךעלפעה יױזַא בלַאװש
 סָאד ןעוו זַא ,ןח ןוא טסנוק ליפיוזַא טימ טריפענכרוד גָאלַאנָאמ ןקיז
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 .זױלּפַא ןטסערג םעד רַאפרעד טּפַאכעג רע טלָאװ עניב רעד ףַא רַאפ טמוק
 -עפ םעניא רָאנ ,עניב רעד ףֵא טשינ ןעמוקעגהָאפ ןזיא סָאד יו ױזַא רָאנ
 -ומַאפ רעצנַאג ַא ןעגנַאגעג זיא סָאד סָאוו ,ענַארפ ַאזַא .אב ךָאנ ןוא ,ןב

 יו ,ןלעטשרָאפ ןיֹוׁש דיז ןעמ ןָאק ,ןַײרַא שפנ ןיא ,טגָאז עמ יו ,עיל
 ךָאנרעד .ךיילב ןרָאוװעג רע ןיא רעָירפ ,ןעזענסיוא טָאה בלַאװש ?סינ ױזַא

 ןַא ן ןזָאלבעגנָא ךיז טָאה זדלַאה ןטיור ןבָארג ןַײז ףַא .יולב ךָאנרעד .טיור

 טונימ ַא סקָא ןַא ַאב יו ,ּפָאְרַא ןוא ףיױרַא ןריסלוּפ ןעמונעג ןואי רעדָא

 ךיז ןבָאה םיא ַאב ןגיוא יד זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע .הטיחש רעד ךָאנ

 טלַאה עמ ןעוו ,שיפ ַא ַאב יו ,רעטרע ערעייז ןופ ןעננירּפשסױרַא ןבילקעג

 רעד ,לעפ רעד ןופ עקסיל יד םיא טקינייר עמ ןוא ּפָארַא דיוב ןטימ םיא
 ,ןעז ןלעװ רימ ,טקינייר ,טקינייר, :השעמ-תעב ,םינּפא ,ךיז טכַארט שיפ

 טָאה שיגרענע ןוא גנושַאררעביא סיורג רַאפ ,,."רעטַײװ ןַײז טעװ סָאװ
 -ענּפָא רעװש ןוא לוטש ַא ףַא טזָאלענּפָארַא רעווש בלַאוװש ל?לסינ ךיז

 ךיז טָאה לוק סָאד ןוא ,ליומ ןיא ןקורט ןרָאװעגנ םיא זיא סע .טמעטַא
 ַא טימ ןאקסעלַאפַאר וצ ןפורעגנַא ךיז טָאה רע .ןטיבעגרעביא םיא ַאב
 ;רעקירעדינ ןָאט

 סָאװ ,וטסייוו :ןגערפ ךיד לעװ ךיא סָאװ ,רערעַײט ,רָאנ רימ נָאז --

 | / ?"סימָארּפ ףֶא שטירב , רעטרעוו יד ןטַײדַאב

 -רַאפ טנעה יד ,ןגעקַא טלעטשעגקעװַא םיא ךיז טָאה ַאקסעלַאפַאר

 ןַײז יו ,טגערענפיוא רעקיצניװ טשינ ןעוועג זיא רע ,רעטניהַא טײל

 ,קַיור ןטלַאהעג ךיז טָאה רע רָאנ ,בלַאװש טנַײרפ

 - ?"סימַארּפ פִא שטירב , רעטרעוװו יד ןטַײדַאב סָאװ --|
 זַא ,תודע רַאפ ?לדיימ ַא טרָאװ ַא טינ רחב ַא זַא ,טַײדַאב סָאד --

 ןיא פינק ַא רע טמוקַאב ,גייפ ַא ריא טלעטש ןוא ,ןעמענ יז טעוו רע

 .ןבָאה הנותח ריא רַאפ זומ ןוא לקעב

 ;טנעַאנ ץנַאג בלַאװש ?סינ וצ וצ טייג ַאקסעלַאפַאר

 םענעי רשפא ?טרָאוװ ַא רעטסעווש רעַײא ןבעגעג ךיא בָאה ןעוו ---
 טרוכישעגנַא ךימ טאה ריא ןעוו ,יײװַאלַאס רעשזמָאל םַאב טכַאנרעדּפַא

 ױזַא ,ןשוק ךיז עלַא רימ וצ ןכַארקעג ןוא ןַײװ-רעינַאּפמַאש ןרעיוז טימ

 -ענמורַא ךימ ןבָאה עטנזח יד וליפַא ןוא קַאזַאק עלעדנַײרב וליפַא זַא
 ?ַאכ-ַאכ-ַאכ ,טעקצַאמסענ ןוא טּפַאכ

 רענרע ליפ ךָאנ רשפא בלַאוװש לסינ רַאפ ןעוועג זיא רעטכעלעג רעד
 טָאה עשז ןיוש טשינ ,טרעהענסיוא ַאד טָאה רע סָאװ ,רעטרעוו יד ןופ

 ַָאד טָאה רע סָאװ ,טעברַא-טָארד ַאזַא ?עיצַאניבמַאק עצנַאנ יד טצַאלּפעג

 -ןַײא טנַאקענ טשינ רעמ ןיוש טָאה רע !דַארט --- םעצולּפ ןוא ,טַאהעג
 ףַא טנַאה ערעוװוש ןַײז טניײײלענפױרַא ,ןביוהענפיוא ךיז רע טָאה ,ןציז

 יו ,םעטָא ןייא ןיא ,ךינ טנַאזענסױרַא ןוא סעציילּפ עננוי סָאקסעלַאפַאר

 ;ןיא רענייטש ןַײז
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 ןיא ָאד הרות-ןיד עסואימ ַא ןבָאה ןלעוו רימ !עלעקסעלַאפַאר--
 ,ךעלסעװַאטַאק טנַײפ טָאה סָאװ ,דנַאל ַא ןיא עקשטירעמַא ,עקשטירעמַא

 ַא טימ טּפשמ םוצ ןטערטסיױרַא ןלעוו סָאװ ,עלערַאנ ,תודע ןבָאה רימ
 ףַא ?דיימ סָאד ןטלַאהעג טָאה רוחב רעד יװ ,ןעזעג ןבָאה ייז זַא ,העובש
 ,ךָאנ סע טפקנעדעג --- ןעוועג סָאד זיא ףיש ןפַא ,.,טשוקעג ןוא טנעה יִד
 וד סָאװ ,ןעניפעג ךיז ןלעװ ךָאנ ןוא ...?ןסענרַאפ ןיוש טסָאה וד יצ
 רַאפ ןשינעכַאז עכלעזַא ךָאנ טימ ךעלטעלסַארב ייז ַאב טפיוקעג טסָאה
 וד ןיא ןעמעלַא רַאפ טנַאה רעד ףַא ריא ןָאטעגנָא ןוא ?רעטסעווש ןַײמ
 רעסעב ייג ,טנַײרפ רעטונג א ריד ןיב ךיא ,ךימ נלָאפ ,עלערַאנ ,,,ןגיוא
 ןבָאה יױזַא לָאז ךיא ,רעגרע ןכַאמ וטסעוו ןזייב טימ םערָאװ ,ןטוג טימ
 ךיד וטסלָאז טשינַא .וינעדניק קנַאד ַא ןגָאז רימ טסעוװ ,סטוג סנעמעלַא
 .שיט ןקיזָאד ןטימ ןגרַאװרעד

 .קעװַא בלַאװש לסינ זיא רעטרעוו יד טימ
 -סעלַאטַאר טָאה -- !עלַא ןרעוו טגעמענ ריא טלָאװ ןגרָאװרעד ---

 ןיא בֿלַאװש ?סינ תעב ,רעטכעלעג רעטיב א טםימ םיא טגָאזעגכַאנ ָאק
 | ,ריט טַײז רענעי ףא ןעוועג ןיוש

 טָאה ,רדח ןרעביא טנַאּפשעגמורַא ?סיב ַא ךָאנ טָאה רע יוװ םעדכַאנ
 א טרעכייררַאפ ,רעטצנעפ םַאב טצעזעגקעווַא דלעה רעגנוי רעזדנוא יז

 -ךַאפ קרַאטש-קרַאטש ךיז טָאה ןוא סופ ַא הַא סופ ַא טגיילרַאפ ,רַאני
 ,טכַא רט

 קיצעביז לטיּפַאק

 הבושת לעב א דעדיוו -- ָאקסעלַאפַאר

 סנקלָאװ עטכידעג ,ןטכַארט וצ סָאװ ןופ טַאהעג טָאה ַאקסעלַאּפַאר
 אב ןבילקענפיונוצ ךיז טָאה סע .טלמַאזעגכיונוצ למיה ןַײז ףַא ךיז ןבָאה
 רע סָאװ ,לַאפכרוד רעקיטכענ רעד טּפיוהרעביא ןוא ,לָאמַא ףַא ץלַא םיא
 ןופ ,ךעלטנגייא ,ןעוועג זיא סָאד רָאנ ,רעטַאעט-לעקינ ןיא טָאהעג טָאה
 ןטכעג ןבָאה ,ףיורעד קידנקוק טשינ םערָאװ ,ןקילנגמוא עטסנעלק יד
 -נעמ ענעדיישרַאפ םיא םורַא טיירדעג דיז סולש ןכַאנ ןוא ןטקַא יד ןשיווצ
 -ווא ןיא דוס א טמירעגנַײרַא םיא ,רעטַאעט ןשילגנע ןופ םיחולש ,ןשט
 ןדניב טשינ לָאז רע זַא ,ןסייהעג טָאה סָאד .טַײר-ללַא ןיא רע זַא ,רע
 עסיוועג ַא ןגיַאמ םיא וצ ןעמוק טשינ טעוװ סע זיב ,רעטַאעט ןייק טימ
 רעטאעט שידִיי ןייק סָאװ ,ןַאשיזַאּפָארּפ ַאזַא ןכַאמ םיא טעוװ ןוא ןָאזרעּפ
 ,סננייא ןַײז ףִא טשינרַאג סָאד טנַאמרַאפ
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 ןטרַאװ גנַאל טזָאלעג טשינ אקווד דיז טָאה ןָאזרעּפ עסיוועג יד ןוא

 .ירפ ץנַאנ טנַײה םיא וצ ןעמוקענ זיא ןוא

 רעטריזַארענּפָא ןוא רענעגַאװצענסיױוא ,רעשירפ ַא ןעוועג זיא סָאד

 ענדָאמ טימ ןוא ןייצ ענעדְלָאנ טימ ,ןברַאש ןטעקַאנ ַא טימ רעדנעלננע

 -ער א ,רענייא ךָאנ ןעמוקעג ןיא רעדנעלגנע ןטימ ןעמַאזוצ .?גענ עגנַאל
 טימ שפנ רענעבירטענכרוד ַא ,גנוטַײצ רעשילננע רעסיורג ַא ןופ רעטרַאּפ

 ןליִפַא ,ןכַארּפש עלַא טדעה סָאוװ ,ךעלטיור ?סיב ַא ,םינּפ קידנעלכיימש ַא

 -נָא ךיז טָאה רעטרַאּפער רעקידנעלכיימש רעד סָאװ ,ןעמָאנ ןכָאנ ,שידִיי

 -נע טנכייצעגסיוא ןַײז ךָאנ ןוא --- סלוורעיוב דלַאבישטרַא -- ןפורעג

 ןפַא "ווררע, טימ ןוא גנוצ ץיּפש רעד ףַא "יזרהט, רעד טימ ,ןקָאּפס שילג
 ,רענַאקירעמַא רענעריובעג רעתמא ןַא ןַײז טנַאקעג רע טלָאװ ,ןעמונ ןליוה

 ץנַאלג רעד ,זָאנ רעד ןופ לייט רעטשרעבייא רעד רָאנ .יקנעי רעטכע ןַא
 -ענ ןבָאה (!ןניוא עשידִיי יוא) ןניוא יד טּפיוהרעביא ןוא רָאה יד ןופ

 טפור עמ זַא ,גָאז ?סלוורעוב רימ רעוו ?דלַאבישטרַא רימ סָאװ, ;ןעִירש

 "'.!ףוס ַא ןוא סלרעב יצרַא ךיד

 ךיז ייז ןבָאה ,ןעמוקעגנַײרַא ןענַײז ייז זַא ,טַײללעטנעשזד עדייב 'ד

 -יירב יד ןזיװַאבסױרַא ,ןעִינק יד ףַא ןזיוה יד טעשטַאקרַאפ ,טצעזענקעווַא

 זיא ןעמ ןוא ,גרַאװכוש רענַאקירעמַא עמעװקַאב ערעייז ןופ דעלזענ עט
 טָאה ,ןברַאש ןטעקַאנ ןטימ סָאװ ,רעד ,סענזיב יד וצ ךַײלג ןטָאדטענוצ
 ןסירעגסױורַא טנַײה טשרע םיא טָאה עמ סָאװ ,שטנעמ ַא יװ ,טדערעג

 -רַא רעקידנעלכיימש רעד ןוא ;עטַאװ טנײלעגנַײרַא ןוא רעניײצקַאב ייווצ

 טלַאהניא רעד .שידִיי ףַא טצעזענרעביא םיא טָאה סלוורעיוב דלַאבישט

 רעבירַא לָאז רע זַא ,רָאפ םיא טנייל עמ זַא ,ןעוועג ןיא סעומש םענופ

 -ַאר ענַײז ןליּפש רע ןַאק טַײצ עטשרע יד ;רעטַאעט שילננע ןיא ךיילג

 ;ךַארּפש עשילגנע יד יטנעלּפ ןענרעלסיוא ךיז טעוװ רע זיב ,שידִיי ףַא ן5
 ׁשזַא ךיז טָאה ןָאקסעלַאפַאר זַא ,עכלעזַא םיא ןעמ טינ ןעגנוגנידַאב ןוא

 ףַא טָאהעג ָאקסעלַאפַאר רעזדנוא טָאה ןגעווטסעדנופ .טיירדרַאפ ּפָאק רעד

 -ולבטלַאק ץנַאג טרעהעגסיוא ייז טָאה רע זַא ,טקַאט ןוא לכש טַײװ ױזַא
 -ַאב וצ ףַא העש קיצנַאװצ ןוא ריפ ןבָאה זומ רע זַא ,טנַאזענ ןוא קיט

 .דיז ןטכַארט

 -ַאנ ןטימ ןַאמלעטנעשזד רעד ןפורענסיוא ןבָאה -- !טַײר-פלָא ---

 ןטימ רעטרָאּפער רעד ןוא ,ןייג טּפַאכענפיוא ךיז טָאה ןוא ןברַאש ןטעק

 :שידִיי ףַא ןָאקסעלַאפַאר וצ ןבענעג נָאז ַא טָאה םיִנּפ ןקידנעלכיימש

 רעטעפ ַא'ס ,ייצטולס םעד ךרוד טשינ טזָאל -- אסב ידוהו --- 

 : !יײב-דונ ...רנּפ

 טכַאמעג טָאה סָאװ ,טקנוּפ רעטייווצ רעד ,סנייא רעמונ ןעוועג זיא סָאד
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 -ַאר ןעוועג ןיא ,לָאמ עֶלַא יװ ,רעמ טכַארטרַאפ ןַײז וצ דלעה רעזדנוא
 .קַאוװיּפס עז

 ןטשרע םעד עדָארג רעטַאעט-לעקינ ןיא טכַארבעג יז טָאה סָאװ
 יז רעדָא ,לַאפוצ רעטסָארּפ ַא ןעוועג סָאד זיא ?טירטפיוא ןַײז ןופ טנווַא
 סָאד זַא ,טסנוװעג ןֹוא ןעגנוטַײצ רעקרָאידינ עשידִיי יד טקוקעגכַאנ םָאה
 ןפַאלטנַא יז ןיא עשז סָאװ ,ױזַא ביוא ?סיפענעב סָאקסעלַאפַאר ,ןַײז זיא
 ַאטעידנעה סָאװ ,סָאד תמא ןיא יצ ןוא ?טקַא ןטירד ןוא ןטייווצ ןשיווצ
 -פעטס ַאשירג ,רעילַאװַאק ןשיטַארקַאטסירַא ריא םימ עזַאר זַא ,טלייצרעד
 ,טכַאלעג ןוא טקוקעגרעביא ךיז ,עשזָאל רעד ןיא קידנציז ןבָאה ,דַאמ
 ?ץלָאר עשיגַאוט ,עטסנרע ןַײז טכַאמעגכרוד טָאה ,ָאקסעלַאפַאר ,רע תעב
 סָאװ ןכַאק רעבָא .עלָאר ןַײז ןיא ךעלכַאװש ןעוועג ןטכענ ןזיא רע ,תמא
 ןענַײז עכלעוו ,ןטקַא ייווצ עטשרע יד ןיא ךָאנ ןוא ?טפרַאדַאב ןעמ טָאה
 -ע טלָאװ ?פיוו ,ךַא ?גלָאפרעד ןטסערג ןטימ ,ךיז טכַאד ,ןעגנַאגעגכרוד
 !ןרעוו ריווועג ץלַא סָאד טָא ןענַאק לֶאְו רע ןבעל ןַײז ןופ ןבעגנעגקעװַא
 רע ןיב ,טורעג טשינ רע טלָאװ ,טַײצ רעדנַא ןַא ןיא ןעוועג סָאד טלָאװ
 ןגָאלשעגכרוד טשינ דיז טלָאװ רע זיב ,געוו ַא ןטָארטעגסיױא טשינ טלָאװ
 בילוצ ,ןרָאי ליפױזַא ןיוש דיז טנָאלש רע רעכלעוו ךאנ ,רעד וצ ףוס-לכ-ףוס
 .!טציא רעבָא ןיא ,רעהַא ,דעלטננייא ,טכַארבעג םיא טָאה סע רעכלעוו
 -ןמ ריאמ-םולש רעד טָא זיא סָאד :ַײרד רעמונ טקנוּפ רעד טמוק ַאד ןוא
 ..בוט-לזמ ןַײז טימ ןוא הרושב רעטונ ןַײז טםימ קישטווַאר

 טימ ,ןַאמצלָאה רבח ןוא טנַײרּפ ןטוג ןקילַאמַא ןַײז ןופ םיוט רעד
 טָאה רע ןכלעוו טימ ןוא םייה רעביל ןַײז ןופ ןפָאלטנַא זיא רע ןכלעוו
 -ענ ןעמעֿלַא ךָאנ טָאה ,ןרָאי עגנוי עטסעב ענַײז ,ןגָאז ןַאק עמ ,טכַארברַאֿפ
 -ענ ליפיוזַא טעמכ ןעוועג זיא רע ,קודדנַײא ןקידארומ ַא םיא ףַא טכַאמ
 -ןושש ריסַאק םענופ טרעהרעד טָאה רע !עװ ,טוגנימ רענעי ןיא יוו ,ןכָארב
 ,טיוט סרעטומ ןַײז ןופ הרושב עזייב יד ,טקנעדעג רענעייל רעד יו ,החמשו
 ןפורעגסיורַא טָאה טיוט סרעטומ ןַײז סָאװ ,רָאנ דיישרעטנוא םעד טימ
 תעב ,הטרח סָאװטע ןוא תונמחר ןופ ןרערט יוװ רעמ טינ םיא ַאב
 ,ןעקנעד וצ טכַאמענ םיא טָאה טנַײרפ ןכעלקילגמוא ןַײז ןופ טיוט רעד
 -עברָאדרַאפ ַא שטנעמ ַא יו ,ןענַאמצלָאה טימ ןעגנַאגַאב דיז טָאה רע זַא
 -ַאט --- טליוו ריא ביוא -- ןֹוא רשוי ןּפָארט ַא ןָא ,ןסיוועג םוש ןָא ,רענ
 ַאזַא טימ ןוא קיניזטכַײל ױזַא טנַאקעג רע טָאה יוװ ,רעדרעמ ַא יו עק
 -עג רע -- ?טעב סנעמעוו ַאב ,טנַײרפ ןקנַארק ַא ןזָאלרַאפ ץראה גנירג
 ..?תומה-ךאלמ רעד ןענַאטשעג ןיוש זיא'ס -- טוג ץנַאג סָאד טקנעד

 ,ןגרָאמירפ םענעי ןיא ַאקסעלַאפַאר ךיז טנַאמרעד קידנליוו טשינ ןוא
 -ירעיורט סָאד ןוא ,טנַײרפ ןַײז טימ ןעגעגעזעג ךיז ןעמוקעג זיא רע ןעוו



 ם כי  ע - ם זו 5 שש | : 024

 רעפַא ןעמוקעג םיא זיא ,ףיש ןפַא טנַאיעגכָאנ םיא טָאה סָאוװ ,דליב עקי

 | ,,..טציא ךיוא

 קידנציז ,דלעה רעגנוי רעזדנוא דניצַא ךיז טנַאמרעד ןכַאז ךָאנ ןוא

 רעדיוש ַא רעביא םיא טייג סע עכלעוו ןופ ,ןכַאו ,רעטצנעפ םַאב יױזַא ריז

 ןַאק ןוא ןסעגרַאפ טלָאװעג טלָאװ רע עכלעוו ןופ ,ןכַאז ,בַײל ןרעביאז

 ..טשינ

 -טַאלז טימ ..,עקטַאלז זיא ןעגנורענירעד עֶלַא ןופ רעכעלקערש רָאנ

 ךיז טָאה רע .דיז טנגעזעג טשינ וליפא רע טָאה -- רע טקנעדעג --- ןעק

 רעד ןיא ןפָארטעג טשינ יז טָאה רע סָאװ ,טלָאמעד ךעלקילג טצעשעג

 ,בנג ַא טפיולטנַא סע יו ,ןפַאלטנַא ,ןפַאלטנַא טושּפ רע זיא ריא ןופ .םייה

 רעגנוי ןייק ..,.הבנג רעד טימ ןּפַאכ טשינ םיא לָאז עמ ,ארומ טָאה סָאװ

 ,לדיימ ַא טימ ןעגנַאנַאב טשינ ךעלשטנעממוא ױזַא ךאנ דיז טָאה שטנעמ

 ...עקטַאלז רעקידלושמוא רעמערַא רעד טימ ןעגנַאנַאב ךיז טָאה רע יו

 ריא ןופ טסּוװהעד ךיז טָאה יז זַא ,םעדכַאנ טכַארטעג דיז יז טָאה סָאװ

 -טנַא ןיא ,טָאג ריא ,לַאעדיא ריא ,ָאקסעלַאּפַאר ,רע זַא רעדורב ןקנַארק

 -ענרעביא ןוא ןגָארטעגרעביא יז טָאה סָאװ ?עקירעמַא ןייק ייז ןופ ןפָאל

 "עג םיא ןגעו יז טָאה גנוניימ ַא רַאפ סָאװ ?טַײצ רעצנַאג רעד ןיִא ןטיל

 ,ףַארטש ַאזַא טלעוו רעד פַא ָאד זיא ווו ?טציא ךיוא ןוא טלָאמעד טָאה

 זיא ףָארטש ןַײז ...?טנידרַאפ רשכ טָאה רעדרעמ רעקיניזטכַײל רעד סָאװ

 עשלננִיי ענַײז עֶלַא ןצרַאה םענופ ןסַײרסױרַא ףרַאדַאב רע :;סָאװ טָא

 ןעוועג זיא'ס ןַא ,ןסעגרַאֿפ ףרַאדַאב רע ;סעיזַאטנַאפ עשירַאנ ,תומולח

 טכַארטעג טשינ רָאג ,ןיוש ףרַאדַאב ןוא ,טלעוו רעד ףַא עזָאר ַא לָאמַא

 -וק ,לַאעדיא ןטביורעגקעװַא ריא ןעקטַאלז רעמערָא רעד ןרעקמוא ;ןליפַא

 יד ריִאּו ןשוק ,סיפ יד וצ ריא ןלַאפ ,ןעקטַאלז רעכעלקיפגמוא רעד וצ ןעמ

 ?!קיביײא ףַא רענַײד ,רענַײד ןיב ךיא ,עקטַאלז , :ריא ןגָאז ןוא טנעה

 ךַאנ ןָאטעג סָאד טלָאװ רע ,ןַאט רעכיז ,ןָאט ױזַא סָאד טעוו רע ןוא

 רע .ןטלַאהעגּפָא קישטװַארומ רעד רעבָא םיא טָאה ,ירפרעדניא טנַײה

 .דנשַאר ױזַא טשינ ןַאט סע ףרַאד עמ זַא ,ןייטשרַאּפ וצ ןבעגעג םיא טָאה

 ,ַאְכיֵאֹב) לדיימ דעלרע טסָארּפ ַא זיא ,טגָאזעג םיא רע טָאה ,עקטַאלז,

 -עג טשינ לָאמנייק ןענַאמאר ןייק טָאה סָאװ (..."לטַאי, ַא טָאה יז שטָאב

 א ןבעג ךיז טעװ ןוא רוחב א ריא וצ ןעמוק טעװ סע זַא ןוא ,טנעייפ

 ,יתפילח .יתרּפכ ,יתאטח ןעַײרש ןבייהנָא ןֹוא סיפ יד וצ ריא רעגלַאװ

 ףרַאד עמ --- עמַאמ יד ןפיול וצ ןעמוק טעװ ,קערש רַאפ ןשלח יז טעוװ

 הכרב-הרש ןעמָאנ !טימ עמַאמ עטלַא ןַא ַאד זיא'ס זַא ,ןסענרַאֿפ טשינ

 ןבָאה לָאז רע טַאוװיוװ א ןליּפשּפִא ןוא ףוס ןטסיװ ַא ןבעג םיא יִז זָאק --

 ךיז ,קישטווַארומ ריאמ-םולש ,רע טעוװו רעסעב ,ןיינ .+ ןעקנעדעג וצ

 -םיב יז טעװ ןוא ,סע טסייה רעבַײװ ענַײז וצ ,ןיחַא טשרָאקַא ןייגכרוד
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 ,תוישעמ ןייק ייז ןלייצרעד טשינ אקווד ,טרעקרַאפ ןוא ,ןטיירנוצ זַײוװכעֶל
 עטשטעווקעצ טנַײפ ןבָאה רעבַײוװ ,אטח-לע ייז רעביא ךיז טנַאלש עמ זַא

 טימ ךיז ןסיגעצ ןוא ךיז ייז ןרעמכַאיעצ סעּפע דלַאב סָאוװ ,ןליבצנַאמ

 ,טיורק טימ עיפָאזָאליּפ ,עצירעמעש טימ עינַאמיטנַא ,רעטרעוו עווָאברַאקס
 ,ןױשרַאּפצנַאמ ַא זַא ,ביל ןבָאה רעבַײוו !עפ --- ףייז טימ עקשירטעּפ

 טָאה רע ,טוג ןכַאז יד ןיוש סייוו קישטווַארומ ...ןױשרַאּפצנַאמ ַא ןַײז לָאז

 טימ טלדנַאהעגרעביא ןיוש טָאה רע ?פיוו ,ּפָאק ןיא רָאה ליפיוזַא טשינ

 ,החלצה ןוא קילנ ןבעג יױזַא םיא לָאז טָאג ,רעבַײװ

 עלַא אב שמש-ןטַאלש רעזדנוא ,לָאמעלַא יו ,טזָאלעגסיױא טָאה ױזַא
 יילש ןַײז ןיא ,ןעזענ סָאד ןבָאה רימ יוװ ,קעװַא זיא ןוא ,ןכַאז ערעווש

 -לעב ַא ןרָאװעג רעדיוו ןיוש זיא סָאװ ,דלעה רעננוי רעזדנוא ןוא ,תוח

 פסינ טנַײרפ ןטייווצ ןַײז זָאנ רעסואימ ַא טימ טײלנַאבסױרַא טָאה ,חבושת

 טימ ןיילַא הענייא ליומ ןיא רַאניצ ַא טימ ןציז ןבילבעג ןיא ןוא ,בלַאװש

 .סיורַא ןסיורד ןיא טקוקעג ןוא לעטָאה ןופ רעטצנעפ םַאב ןעקנַאדעג ענַײז

 -ווא ןקיטרַאסיורג ַא ?עטַאה םוצ ןרָאפוצ רע טעזרעד ,ױזַא קידנקוק
 ןוא שטנעמ רעצרַאװש ַא סיײרַא טננירּפש ליבַאמַאטיױוא ןופ ,?יבָאמַאט

 וצ ןיא סָאד ןעוו ,ןעוועג סָאד טלָאװ ןייש , ,לעטָאה םוצ ךַײלנ ךיז טזָאל

 ַײברעד ןבָאה וצ טשינ ,ױזַא טַאלנ ָאקסעלַאפַאר ךיז טכַארט -- ,"רימ

 ,ריט ןיא פאלק א טרעהרעד רע -- אוה-ךכ ןוא ,חבשחמ עקיטַײז ןייק
 !ןיא םַאק --

 -וצּפִא רעטעל ַא טָאה רע .שטנעמ רעצרַאוװש רעד ןַײרַא טמוק סע
 :ןַײרַא טנעה יד ןיא ָאקסעלַאפַאר רעטסימ םוצ רָאנ ינלעסריוּפ ןבענ

 ,ָאקסעלַאפַאר םע ייא ---
 -רַאוװש םענופ ןעמונענּפָא ָאקסעלַאפַאר טָאה טננעה עקידנרעטיצ טימ

 רעקידנקעמשנעמופרַאּפ ַא טימ טלניזרַאפ ,לטרטוונָאק ןייש ַא טנעה סנצ
 קוק ַא טּפַאכעג ןטשרע םעלַא םוצ ןוא טנפעענפיוא קיטכיזרַאֿפ ,המיתח
 ןביוהענַיֶא קרַאטש ױזַא םיא טָאה סע ןוא -- טפירשרעטנוא רעד ףַא
 .ןצעזוצ טזומעג ךיז טָאה רע זַא ,ץרַאה סָאד ןּפַאלק

 קיצעביז ןוא ןייא לטיּפַאק

 לווירב סָאד

 !ןרעטש רעקידנשזדנַאלב רערעַײט ןַײמ,

 וצ דליוו יוזא דנַאטשמיא טשינ ןיא עיזַאטנַאפ עטסכעלרעפעג יד
 סָאד יו ,ןרעדנַא ןטימ שינעעשעג ןייא ןעלטייקרַאפ ןוא ןרעטנַאלּפרַאפ
 יוזַא ךָאנ רעבָא ןיב ךיא ,ןילַא ןבעל סָאד ,?אפוצ רעד טכַאמעג טָאה
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 עטצעל יד ןיא טבעלענרעביא בָאה ךיא סָאוו ,םעד ןופ טנערענפיוא

 ןבענוצרעביא דנַאטשמיא טשינ ןיב ךיא זַא ,?יפ ךיא זַא ,ןדנוטש ףלעווצ

 .ךעלנעזרעּפ ןנַאז וצ ריד בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןופ קלחטרעדנוה א וליפַא
 טָאה לַאפוצ רעדליוו ַא רָאנ זַא ,ןבענ ןסיוו וצ ריד ךיא זומ ןצרוק ןיא

 ןַײמ ביוא ,רעטַאעט-לעקינ ןיא סיפענעב ןַײד וצ ןטכענ טכַארבעג ךימ

 ריווועג ןיב ךיא זַא ,ךעלקיטש ףַא ןרָאװעג ןעגנורּפשעצ טשינ זיא ץרַאה

 ץרַאה ןַײמ זַא ,ןמיס א ןיא ,וטסיב סָאד ַאטסָאקַא לאירוא זַא ,ןרָאװעג

 סולש ןויב ןסעזענסיוא ךיא ןיב עטרענייטשרַאפ ַא יװ ,לָאטש ןופ זיא

 זיא סע ןעד .מקַא ןטייווצ םעד יוװ טשינ רעמ רעבָא ,טקַא ןטייווצ םענופ

 טנַאקעג טשינ ריז טָאה רענייק סָאװ ,לַאדנַאקס ?קיטש ַא ןעמוקענרַאפ

 -ניא רעזדנוא טקעדטנַא ןוא עשזַאל ןיא טנעקרעד זדנוא טָאה עמ :;ןטכיר

 -טנַא לָאז דיא ,ןעגנוווצעג ךעמ טָאה עמ ןוא טרַא ןסואימ ַא ףַא ָאטיננָאק

 ןניוצענ ךימ טָאה סע ױזַא יוװ ,תודע ןַײמ זיא ?מיה רעד שטָאכ ,ןפיול

 ןרעה וצ ל?ָאמ ןייא ךָאנ ,ריד ףַא ןַאט קוק א לָאמ ןייא ךָאנ ,קירוצ ,קירוצ

 ןרעיוא ענַײמ ןיא ןעננילק וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רעכלעוו ,לוק ןַײד

 רעקיטכיל רעסיורג רעד רעביא ןעשזדנַאלבמורַא רעזדנוא ןופ ןרָאי עלַא

 ןעמוקעג .ןצנַאננא טשינ ךָאנ ןיא סָאד -- סיוא טרַאו רָאנ .טלעוו

 ,וירב טימ קַאּפ ןצנַאג ַא שיט ןפַא ךיז ַאב ןפָארטעג ךיא בָאה ,םייהַא

 -נָא גנַאל ןיוש ייז ןופ עכעלטע ןענַײז ןעלּפמעטש-טסָאּפ יד טיול סָאװ

 טַײצ רעד וצ ןרָאװעג ןבענעגרעביא טשינ ריס ןענַײז ייז רָאנ ,ןעמוקעג

 ַא ןוא רעדנעלגנע ןַא וליפא --- רעשזדענעמ ןַײמ סָאװ ,רוזנעצ רעד רעביא

 ןֶא ןוא ןליוו ןַײמ ןגעק ריס ףַא טביולרעד ךיז טָאה -- ןַאמלעטנעשזד
 טנַײה םיא בָאה ךיא ,ןעוועג זיא ףָאס רעד ,ןפרַאוװוצפיױרַא ןסיוו ןַײמ

 ,ןסיוו וצ ןבענעג םיא תוריקח ןוא םירוביד עגנַאל ןָא ןוא ןפור טקישעג

 רימ ףַא ןַאק רע ןוא ,טנעמירגַא ןַײמ ןופ ַײרפ ךיא ןיב ןָא טנַײה ןופ זַא

 טשינ רָאנ .ךַאז ןַײז זיא סָאד -- סעשזדעמעד ןענַאמ ךימ ,ןעגנַאלרעד

 ןיא ווירב  טימ לקעּפ םעניא סָאװ ,זיא ךַאזטּפיוה יד ,רקיע רעד זיא סָאד

 ןייֵלַא סייו ךיא טנעיילעגכרוד בָאה ךיא ןכלעוז ,ווירב ןַײד ךיוא ןעוועג

 ןַײמ ןיא טרעקַאלפענפיוא טָאה םונחיג רעצנַאג רעד ןוא ,לָאמ ?םיוו טשינ

 -ַאב ייז ךיא בָאה ,ווירב ןרעַײט ןַײד ןופ תויתוא יד קידנשוק .,יצרַאה

 בַאה סָאד ?ןגערפ וטסעוו ,ןרערט סעּפע סָאװ .ןרערט ענַײמ טימ טצענ

 -נוי עכעלקילג ערעזדנוא ,טייחדניק ענעברָאטשעג רעזדנוא טנייװַאב ךיא

 ןַײז ןענַאק לָאז יז זַא ,ךעלנעמ סָאװ ,עביל עקיטַײצירפ רעזדנוא ,ןרָאי עג

 טעװ יז ,טלָאמעד ןעוועג זיא יז יוו ,רעקידנעמַאלפ ליפ ,רעסייה ליפ טציא

 ,ןייר-לָאטשירק ױזַא ןַײז טשינ לָאמנייק ןיוש ,ןַײז חדומ זומ עמ ,רעבָא

 ןיא יז יװ ,וויַאנשידניק יֹוזַא ןוא ןייש-ךרעל-טעג ױזַא ,ךיוה:למיה ױזַא

 -ָאה ןכעלסעגרפַאמוא ,ןקנמערַא ,ןקניניילק רעזדנוא ןיא טלָאמעד ןעוועג

 ...יטשענעל
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 טכוזעג ןוא ןעוועג ןטרָאד ןיב ךיא זַא ,וטסייוו !יטשענעלַאה ,דַא
 טָאה רעדַײל ?"לנניי םדיננ, ןַײמ ףִֵא טנערפענכַאנ ךיז ,ןעלבייל ןַײמ
 טסיב ֹוד !ריד ןנעוו ןלייצרעד וצ סָאװ טסּוװעג טשינ רענייק-רענייק רימ
 סָאוװ ,םיורט ַא יו ,?מיה ןַײמ ןופ ןרָאוװעג ןדניוושרַאפ םולח רעסיז ַא יו
 ...ןלָאמ ייווצ ןייק טשינ ,לָאמ ןייא רָאנ טעז עמ

 ,קנעדעג ךיא ביוא ,ווירב ןַײד ןיא ךימ טסנערפ וד !רענַײמ רערעַײט
 ,עלעטעטש םענעי ןיא עקרעפרַאװנטרַאק עטלַא יד טגָאזעג טָאה רימ סָאװ
 ?םעד ןופ וטסייוו םורַא יוװ רָאנ ,טוג רעייז קנעדעג ךיא !ַא;עיצילַאנ ןיא
 ?ריד ףַא ךיא יוװ ,רימ ףֵא טנערפעגכָאנ דיז טסָאה וד זַא ,ןעגנורדעג זיא
 ,רימ ןופ ןעוועג שאימ ױזַא שטנעמ רעטכעלש ,ךיז וטסָאה עשז סָאװרַאפ
 א רשפא --- ענַאדַאמירּפ ַא ךיֹוא ,ערעדנַא ןַא טביולרעד טסָאה וד זַא
 -ירַאב ךיז לָאז יז זַא -- ערעשירַאנ ךס ַא ךס ַא רָאנ ,רימ ןופ ערענעש
 סאו !ךַא רָאנ ...?רעטלייוורעדסיוא ריא טסיב וד זַא ,ןעמעלַא רַאפ ןעמ
 ןילַא ךיא ןעוו ,טַײצ רעד ןיא רסומ ןגָאז ריד ךיא רָאט יװ ?ךיא דער
 ןעגנעהוצפיורַא ןבירטעג ןעווענ ןדנעטשמוא עטרעטנַאלּפרַאפ ךרוד ןיב
 -לעוו ,ןטייק ןייק ןופ ןדייר טשינ רימָאל לָאנ ..,?ןטייק ענעדלָאג דיז ףַא
 ךימ יב ַא ,ךיז ןֹופ ןפרַאװּפָארַא ןוא ןסַײרעצ טונימ עדעי ןַאק עמ עכ
 -ַאק רימ ווו ,םעד ןופ ןדייר רעסעב ריִמָאֿפ ...ןלעװ רָאנ ןלָאז
 וד ןעוו ,8 ןוא 4 ןשיווצ ,סעדדַא ןַא וטסניפעגנ ןטנוא .ןעז טנַײה דיז ןענ
 טרָאד ןענַײז רימ .טרָאד ךימ וטסניפעג ,טוג ךימ טסכוז ,ןיחהַא טסמוק
 וצ ?יפיוזַא ךָאד ןבָאה רימ ןוא) ןדיירנַא גונעג דיז ןענַאק ןוא ןיײלַא ץנַאג
 טסלָאז ,ריד סייה ךיא ,ךימ ךוז ןוא 5 זיב 4 ןופ טנַײה טרָאד ַײז .(!ןדייר
 ?חמא ןצַאנ םעד ןגָאז טשינ ריד ךיא לָאז יַאמל -- ,ןגיל ַא'ס ,ןיינ ,ןַײז
 סַאפ ךיא ,ריד רַאפ שלח דיא ,ךיד טעב ךיא רָאנ ,ריד סייה ךיא טשינ --
 שוק ךיא ?טסרעה וד !ךיד שוק ךיא !ךיד שוק ךיא ןוא ,סיפ יד וצ ריד
 ,..ןךיד

 "לןיי ר

 קיצעביז ןוא ייווצ לטיּפַאק

 קאזָאק עלעדנַײרב לָאמַא רעדיוו

 -םעלַאפַאר טנַײרפ םעַײנ ןַײז וצ ןעמוקענ זיא קישטווַארומ ריאמ-םולש
 רעבָא רע טָאה .טסעומשענּפָא ןבָאה ייז סָאװ ,טַײצ רעד ןיא ךעלטקניּפ ָאק
 טיירגענוצ ןנעלעג זיא שיט ןפיוא ,םייח רעד ןיא םיא ןפָארטעג טשינ ןיוש
 :ןגעװטענַײז ןופ עקַאט סיוא טזַײװ ,עלעטעצ ןפָא ןַא
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 עכעלטע הַא קרַאידוינ ןופ ּפִא רָאפ ךיא .קישטװַארומ רעביל ןַײמ, |

 ןגייל העיסנ רעזדנוא ,טשינ ךיא סייוו --- קירוצ ןַײז לעװ ךיא ןעוו .העש

 סָאװ ,ענעי רַאפ ךימ ןרעפטנערַאפ טעב ךיא ,לָאמ שרעדנַא ןַא ףַא ּפִא רימ

 טשינ לָאמנייק ךַײא סאד לעװ ךיא -- טסייוו ריא ױזַא יו ןוא ,טסייוו ריא

 | | !ןסענרַאפ
 ." אקסעלַאפַאר ,ל רעַײא

 ןוא טכַאנ ענעי ןוא טכַאנ יד טמולחעג רימ ךיז טָאה'ס סָאװ --

 רעד הַא ןה ,םי ןפַא ןה ,טַײצ עצנַאג יד טמולחעג רימ ךיז טָאה'פ סָאװ

 -קַא ןַא טבַײלב רָאיטקַא ןַא !ּפעק סמיאנוש ענַײמ ףַא ןלַאפ לָאז ,השבי

 ּפֶא טדער שטנעמ ַא !דניק ַא סנטַאט ַא לָאמ ןעצ ןַײז ךיז געמ רע ,רָאיט

 טשרָאקַא ןַײא טמענ ,טרעקַאלפ ןוא טנערב שטנעמ ַא ;רענייז ןפַא רימ טימ

 ...ףֹוס םוצ --- הנושמ התיטמ ַא

 טיירג ןיוש ,קירוצ טיירדענסיוא ךיז קישטווַארומ רעזדנוא טָאה ַאד

 .קוטס-קוטס :ריט ןיא ּפַאלק ַא ךיז טרעהרעד ,סיוא ַײּפש ַא ןבעג וצ ןעוועג

 !ןַײרַא -- ."רע רעכיז זיא/ס, :טיירפרעד ךיז טָאה קישטווארומ

 זיא'ס זַא ,תועמשמ, .קוטס-קוטס :לָאמַא רעדיו ךיז טרעה סע

 .קוטס-קוטס ןטירד ַא רע טרעהרעד "ןַײרַא, ןטייווצ ןַײז ףֵא .."רע טשינ

 :ךיוה ןַא ךיז טפור ןוא סעכ ןיא קישטוװַארומ ןיוש טרעוו

 !טנַאװ ןיא ּפָאק ןטימ --

 עלעדנַײרב -- ןַײרַא טמוק סע ןוא ריט יד עקנילַאװַאּפ ךיז טנפע

 .קַאזָאק
 ,לשמל ,ןעמוקעגנַײרַא .טלָאװ קַאזָאק עלעדנַײרב זופ טרָא ןפַא ןעוו

 .טפרַאדַאב טשינ קישטװַארומ רעזדנוא טלָאװ ,טלעוו רענעי ןופ :ךַאמצאה

 ןגעווטסעדנופ ,טונימ רעד ןיא ןעוועג זיא רע יװ טשַאררעביא רעמ ןַײז

 יו רעמ טשינ לָאז רע זַא ,חוכ ?יפיוזַא ךיז ןיא ןענופעג ךָאנ רע טָאה

 -על רענעגייא רעד ןרעוו ןוא ךיז וצ ןעמוק םורַא טונימ רעבלַאה ַא ןיאא

 טימ .לָאמעלַא סָאװ ,קישטװַארומ רעטגיילעגפיוא ,רעכעליירפ ,רעקידעב

 ַא םימ ןוא טנַאה רעטקערטשענסיוא ןַא טימ ,טייסכעלטנַײרפ רענעטלעז ַא

 -נַײרַא רעד ןגעקַא ןטָארטעגסױרַא רע זיא ?רעטכעלעג קירעזייה טיירב

 :רענעמוקעג

 ,סטוג סעּפע ריא טכַאמ סָאװ !טסַאנ ַא ,טמוק לצָאקס ,אבה רורב ---

 ?קַאינרעשט םַאדַאמ ךיא ןיימ --- ופט --- עלעדנַײרב

 "נייא ןייק ןענופעג טשינ קַאינרעשט םַאדַאמ יד רעבָא טָאה רַאפרעד

 ריט רעד ַאב ןייטש ןבײלבעג זיא יז ,ןרעפטנע וצ םיא קָאוװ ,טרָאװ קיצ

 ןריר ןענַאק וצ טשינ ,םריזילַארַאּפ תמאב ,עדנַאטָאר דעטיור ריא ןיא

 ,טרא םענופ ריז
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 קַאזַאק עלעדנַײרב זַא ,ןגָאז טרעהעג טָאה קישטװַארומ ביוא םערָאװ

 טשינ וליפַא קַאזַאק עלעדנַײרב טָאה ,עקירעמַא ןיא ץעגרע ךיז טניפעג

 ָאמַא ריא טימ קרָאידינ ןיא אר ןענעגענַאב ריז לָאז יז זַא ךיז טמולחענ

 ןוא !ןַאקסעלאפַאר ַאב ?גװ ןוא ,קישטווַארומ ריאמ-םולש אנוש ןקיפ

 - .קילגמוא ןַא ןופ רַאטס ןגנוי םעד ןעוװעטַאר ןעמוקעג זיא יז תעב ?ןעוו

 "רעד .סָאװ רָאנ יז טָאה בֿכַאװש ?סינ טנַײרפ ןטוג םעַײנ ריא ןופ

 "סעווש ןַײז ןופ ּפִא ךיז טגָאז ָאקסעלַאפַאר זַא :סעַײנ עכעלקערש ַא טרעה

 זיא בלַאװש ?סינ זַא ןוא ,בלַאװש ַאטעירנעה ענַאדַאמירּפ רעד ןופ ,רעט

 עגַאלק . ַא טרוַאק ןיא םיא ףַא ןבעגנַײא ליוו ,רעיֵאל ַא וצ ןפָאלענקעװַא

 ןוח רעד סָאוו ץוחַא ;("סימָארּפ ףִא שטידרב,) טרָאװ סָאד ןכערב רַאפ

 ןבָאה ייז זַא ,ןרעווש ןיינ ןלעו רעמַאלק רעטסימ ןטימ עטנזח רעד טימ

 ףַא קידנרַאפ ךָאנ טנעה יד ףַא ןָאקסעלַאפַאר ַאב ענַאדַאמירּפ יד ןעזענ

 םַאדַאמ יד ןֹוא) קרַאירינ טָאטש עבלַאה ַא תודע רע טלעמש ,ףיש רעד

 -עג ,לָאמ-סנק ן?עיציפַא רעייז ףַא ןעוועג ןענַײז סָאװ (םכותב קַאינרעשט

 -- טסעג עלַא טימ ךיז טשוקעג ,רעינַאּפמַאש ןעקנורטעג ,רעלעט ןכַארב

 םעװ רע זַא תועובשה לכ טימ טרעוװש בלַאוש ?סינ ,טרָאװ ןייא טימ

 "טנַא טָאה סובמולאק טניז סָאװ ,קרָאי-וינ ןיא לַאדנַאקס ַאזַא ןבייהפיוא

 סָאד ןָאק יװ ונ ,ןעוועג טשינ לַאדנַאקס אזַא ךָאנ ןיא עקירעמַא טקעד

 ףֵַא תונמחר ַא זיא ,סנטשרע ?ךַאז ַאזַא ןזָאלרעד קַאינרעשט םַאדַאמ יד

 "פיוא ןיא טשרע טלַאה סָאװ ,רַאטס ַא ,טסיטרַא רעגנוי ַא .ןָאקסעלַאפַאר

 -רַאפ הלילח ,דָאד ןָאק רע -- ןעִילב ןיא טשרע טלַאה סָאװ ,םולב ַא ,ןייַה

 םַאדַאמ יד טָאה ,תינשהו .קעװַא לָאמנייא זיא !ערעירַאק עצנַאנ ןַײז ןריל

 | | .ַײברעד ךיוא סערעטניא םענעגייא ריא טַאהעג קַאינרעשט

 -וינ ןייק ןעמוקנָא ןטימ ןַא ,טוג ץנַאג טקנעדעג רענעייל רעזדנוא

 ריז טָאה ,",ּפָאק טע בלַאװש ,רעמַאלק , ענומַאק רעטמירַאב רעד ןופ קרָאי

 ,ןבעל ריא ןיא עכָאּפע עַײנ ַא ןכיוהעגנָא קַאינרעשט םַָאדַאמ רעד ַאב

 -עג זיאּו סָאד --- בלַאװש לסינ ."בלַאװש ?סינ, ןעמָאנ ןטימ הרדס עַײנ ַא

 -סנבעל ןגנַאל ריא ןופ עיצנַאטס עטצעל יד ,גנונעפַאה עטצעל ריא ןעוו

 -נוט ריא ףַא ןטכיולעג לעה ךָאנ טָאה סָאװ ,ןרעטש רעקיצנייא רעד ,געוו

 עמ יװ ,ץלַא הַא ןגעווטסעדנופ רעבירעד ןעוועג טיירג ןיא יז ,למיה ןלעק

 | .רעסַאװ ןיא ןוא רעַײפ ןיא ,טגָאז

 ךעבענ יז ןיא טַײצ רעקיזָאד רעד ןיא !קַאזָאק עֿלעדנַײרב עמערָא

 -- ,רעַײפ ןבלעז ןטימ בלַאװש ?סינ טנַײרפ ריא ןיא טבילרַאפ ןעוועג

 סע ןוא .ןבעל ריא ףַא לָאמ עטשרע סָאד יװ --- ךָאנ רעמ טשינ ביוא

 ןעװעג טַײצ גנַאל ןיוש טלָאװ סע ;ןבעל'כ ,טשינ הלווע ןייק רָאגנ ןיאאו

 דיז לָאז יז זַא ,דַײלג-ןטַײל ןַײז ךיוא לָאמַא לאז קַאינרעשט םַאדַאמ יד זַא

 ןֿפַאכפױרַא ךיוא לָאמַא דיז לָאז יז זַא ,גערב ַא וצ ןנַאלשוצ ךיוא לָאמַא
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 י : .טלעוו רעד ףֹא ןרעגלַאװ טשינ ךיז ןוא רַאל -ַאד ַא וצ רַאלַאד ַא ןביולק ,דנו-ענ ןַײז ןרעהפיוא ,תילכת ?לקיטש ַא הַא
 םיזיו ןקיטכענ םעד ןופ השעמ יד ךיוא ןוא ןָאקסעלַאפַאר טימ ךערּפש -עג ןקידעירּפרעדניא ןַײז ןופ טלַאהניא םעד ןבענעגרעביא ריא טָאה רע ,בלַאוװש ?סינ לַאעדיא םעַײנ ריא בילוצ ןַײז שפנ רסומ ריז ןעוועג טיירג זיא קַאינרעשט םַאדַאמ יד סָאװ טשינ .שודיח זייק רעבירעד זיא סע

 טָאה ,ךַאמלעטס ַאשירג ריא טימ קַאװּפיס עזַאר ןופ רעטַאעט-לעקינ ןיא
 -אעט-לעקינ ןיא ןענירד ןטימ ןיא ןַײז טנַאקעג עזַאר טָאה ןעמעוו בילוצ (1 ;לָאמַאטימ סעיצַאניבמַאק עכעלטע ּפָאק ןיא ךיא ַאב ןרָאװעג ןריובעג ןענַײ'ס ןוא ,ךיז םוט ַאד סָאװ' ,טקעמשעגנָא קַאזָאק עלעדנַײרב
 ףךיז ןבָאה ייז זַא ,סע טסייה (2 ?ןָאקסעלַאפַאר בילוצ טשינ ביוא ,רעט
 -סיורַא ןטשרע ןַײז וצ ןעמוק לָאז יז זַא ,טסָאּפ רעד ךרוד טדעהעגפיוא
 -מָאל םַאב עידעמָאק ַא רַאפ ןעוועג סָאד זיא סָאװ ,אישק יד ,יא (8 ?טירט
 -ומ ןוא סבוט-לזמ יד טימ ןוא רעלעט םענעכַארבעצ ןטימ ייװָאלַאס רעשז
 -ווא יד ןדנעלברַאפ וצ םוא ןעוועג רָאנ םינּפא זיא סָאד --- ?ךיז ןשוק.ןט
 םעד וצ עלעקטונימ ַא ףַא ןּפַאכנַײרַא ךיז ןעמ ףרַאד ,יוזַא ךלַאביװ (4 ,ןנ
 ףרַאד יז -- ןַײרַא ןניוא יד ןיא ןָאט קוק ַא םיא ,סנטשרע,רוחב םענַײּפ
 רעמַאט .דייר עטוג טימ םיא וצ ןפיוקנַײא ךיז בגא ןוא -- טשינ רעמ
 -ַאר ןדנַײרפ עקילַאמַא ריא וצ ךיז ןגָאלשרעד ןענַאק םיא ךרוד יז טעװ
 ףַא טשינ וליפַא טרעפטנע עמ ןוא ריא וצ וצ טשינ יז טזָאל עמ סָאװ ,עז
 ןדיירכרוד ?לסיב ַא ךיז טשרָאקַא קַאי:רעשט םַאדַאמ יד זָאל ,ווירב ןייק
 ןיוש טעוו רוחב רעד .לזמ סָאד ןכַאמ טכערעצ ןיוש יז טעו ,ןעזָאד טימ
 זַא ..טלָאמעד ןוא -- בלַאװש ַאטעירנעה טימ הּפוח ַא ןלעטש טלָאמעד
 ,דנַאל םעד ןיא ָאד טָא טגַאז עמ יוװ ,עקַאט ןַײז ןיוש םעוו טלַאמעד
 ,"טיַײר-ללא,

 -רעשט םַאדַאמ יד עכלעוו טימ ,ןטכיזסיוא יד ןעוװעג ןענַײז סָאד םִא
 -ַאר וצ ןעמוקעגנַײרַא זיא ,עטרעדוּפעגנָא ןַא ןוא עטצוּפעגסיוא ןַא ,קַאינ
 -ןמ ריאמ-םולש ,אנוש ןרעטיב ןקילַאמַא ריא ןפַארטעג ןוא ןָאקסעלַאפ
 ,קישטווַאר

 זיא קַאזַאק עלעדנַײרב ןופ זַא ,ןעזרעד ,קישטווארומ ריאמ-םולש ןוא
 רע טָאה ,בַײװ סטול ןופ ןרָאװעג זיא לָאמַא סָאװ ,ענעגייא סָאד ןרָאװעג
 ,ףליהוצ ןעמוקעג ריא ןיא ןוא ריא ףַא ןגָארקעג תונמחר

 -ַארּפָאּפ טוג ערח ןיע ןייק דיז טָאה ריא -- סיורג רימ גיוט סָאװ -- |
 ןדיז טרעדנערַאפ רָאה ַא ףֵא טשינ וליפַא ןוא דנַאל ןקיזָאד םעניא םעוו
 .לפיוו טשינ ןייֵלַא סייוו דיא טימ רעגנוי ןרָאװעג ךָאנ טנעז ריא ,אברדַא
 ,טנעקרעד ךַײא טלָאװ ךיא ביוא רוסָא ,עדנַאטַאר עטיור רעַײא טשינ ןעוו
 !החלצה ןוא קילג ןבענ ױזַא רימ לָאז טָאג



 581 ורע טש ע ד נג ע ש ז ד ;} א 5 ב

 עכלעזַא וצ ןרָאװעג טניווועג טשינ ןזיא סָאװ קַאינרעשט םַאדַאמ יד

 ןעגנַאגעצ זיא ,"ןענױשרַאּפצנַאמ עקיטפַאהלקַאש , יד ןופ ןטנעמילּפמַאק

 -רעביא דלַאב ךיז טָאה םינּפ-הנבל קיכעלַײק ריא ןוא רעטוּפ ַא יו ןרָאװעג

 יז ןיא םונימ רעד ןיא ,ןציווש ןביוהעגנַא ןוא טיור ןרָאװעג ,ןטיבעג

 טָאה יז סָאװ ,ןעגנוקידיילַאב עלַא ,גנידצלַא ןסעגרַאפ וצ ןעוועג טיירג

 רע סָאװ ,קיטייוו םעד ןוא ,לזמילש ןקירעזייה םעד טָא ןופ טַאהעג ןעוו

 ןייטש ןיא סָאװ ,בוח ןטלַא םעד וליפַא ןוא ,ןפַאשרַאפ לָאמַא ריא טָאה

 ןיא םיא ןסעגרַאפ ֹוצ ןעוועג טיירג יז זיא גנידצלַא --- םיא הַא ןבילבעג

 וצ טקורעגוצ ,עדנַאטַאר עטיור יד טעיליּפשעצ טָאה יז ןוא ,טונימ רעד

 ,ךערּפשעג ַא ןדנוברַאפ ךיז טָאה ייז ןשיווצ ןוא ,?וטש ריא ןקישטוואדומ

 ,טייקכעלטקניּפ רעשיפַארגַאנעטס טעמכ טימ רעביא ןביג רימ ןכלעוו

 קיצעביז ןוא ַײרד לטיּפַאק

 ךערּפשעג דעד

 ןשיװוצ ןעמוקעגרַאפ ןזיא קסָאװ ,גָאלַאיד רעד ןעװעג ןיא סָאד טָא

 :קישטווַארומ ריאמ-םולש ןוא קַאזַָאק עלעדנַײרב

 רימ ךיז טָאה ךַײא רַאנ ,ןעמעווןעמעו :קַאזַָאק עלעדנַײרב

 .ָאֹד טא ןענעגעגַאב וצ טמולחעג טשינ וליפַא

 דנרעוו ,דרע רעד ןיא ךימ טָאה ריא זַא ןמיס א :קישטװַארומ

 ,רָאװ רעד הַא ןוא םולח ןיא ,טכַאנ יוװ גָאט ךַײא ןופ טכַארט ךיא

 .ױזַא רימ ריא טכָאז ןבעל :קַאזַָאק עלעדנַײרבכ

 .רעבַײװ עֶלַא ןמַא :קישטװַארומ

 סאו ,דמושמ רעבלעו רעד טנעז ריא :קַאזָאק עלעדנ:ַײרב

 -ַאב רעַײא ,קינמַאנַאג רעד טָא דניצַא זיא ּוװ ,רעסעב רימ טנָאז ...ןעוועג

 ?ןרעוו רע לָאז טנערברַאפ ,סָאבעל

 לֶאו עדעילַאכ יד ,סעדָא ןיא ?קַאּפשטש ?רעװ :קישטוװארופ

 !רעטניװ ןטימ ןיא ןקיטשרעד טרָאד םיא

 ?ַאמושט יד ןגָאז ןלעװ טדעק יא :קַאזַָאק עלעדנַײרב

 -ושמ-התימ ַא טָאלג טלעוּפעג ריא טָאה רימ אב :קישטווארומ

 יד ןיא ,הלילח ןעִיצנַײרַא טשינ ריז לָאז'ס יבַא ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא הנ

 וצ ךיוא טפרַאד דיא ?וינעבויל ָאד ריא טוט עשז סָאװ .טסערפ עסיורנ

 | ?ןָאקסעלַאפַאר רעזדנוא

 -נוװ א רַאנ ןיא רימ ?ןעד ןעמעו וצ :קַאזַָאק עלעדנַײרב

 .םייח רעד ןיא לָאמעלַא םיא ןעמ טפערט טַײצ רעד ןיא ;רעד
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 ,העש ַא טלעטשענּפָא רע טָאה רימ !רענעש ךָאנ :קישטװַא רומ
 ?עלעצעק ךַײא סָאד טייג עשז יוװ .סרענייז יד טכַײלנעגסיױא

 -עפ ַא טכַאמ עמ יבַא ,רעגרע רעמונ :קַאזָאק עלעדנַײרב
 ?ריא ןוא ,ונ ...,ןב

 -ךָאמ עמ ןוא ךיז טעשטיוט עמ ,ומַארַאטסָאּפ :קישטװַארומ |
 ,וינהמשנ ,רימ עשז טגָאז ..,עשַאק רעד וצ רעסַאװ םיוק-םיוק ,ךיז טעוועד
 טוט סע טסייה עשז סָאװ ןזיא .ָאי ?ןנערפ טלָאװעג ךַײא בָאה ךיא סָאװ
 ?סענזיבו א סעּפע ?רעניומש םעד טָא ַאב ָאד ריא

 גנַאל ןיוש ...!סענויב ערעזדנוא ,ךא :קַאזַאק עלעדנַײרב |
 | | ?קרָאי-וינ ןיא ריא טנעז

 ,טּפַאכעג ַאד בָאֹה ךיא סָאװ ,ּפעלק יד קילדעװ :קישטװַארומ |
 ,ןסובמולָאק טימ טַײצ ןייא ןיא ַאד ןיוש ןיב ךיא זַא ,טניימעג ךיא טלָאװ
 המודכ דַאלקישּפַאנ לעּפמאזקע-ראּפ רענייטש ַא ,וינעצרַאה ,רימ עשז טגָאז
 וצ ןבָאה ריא טנַאק סענזיב ַא רַאפ ֿסָאװ ,ליּפשַײב םוצ רעמירּפַאנ לשמל
 ?ַאבמעבמעקָאי ןַײמ

 -עַײא ןרָאװעג סָאד רע זיא ןָא ןעו ןופ :ק ַאזַָאק עלעדנַײרב
 ?רער

 ןעק ךיא ןַא ,הרבס ַא !ַאכ-ַאכ ?ןֵא ןעװ ןופ :קישטװַארומ
 | ,ץַאק ַא יו רעסערנ ּפָאק ַא טימ ןעוועג זיא רע ןעוו ,ךַאנ םיא

 ,ױזַא דלַאב יו .ךעלנעמ גנידצלַא זיא'ס :קַאזַאק עלעדנַײרב
 ..םולפנַײא ?קיטש א םיא ףַא ןבָאה ןענַאק ךָאד ריא טרעק

 ,ןבָאה ןָאק ךיא ביוא !ַאכדָא2כ :קישטװַארומ
 לָאזס ,טשינ ריא טעז עשז סָאורַאפ ;קַאזַאק עלעדנַײרב

 - / ?הּפוח ַא ןַײז ןיוש
 / .ךעלטַײװ ךָאנ זיא ,וינעבויל ,הּפח ַא ֹוצ :קישטװַארומ
 ךעלטננייא ןעד ןיא סָאװ ןיא ?עקַאט :קַאזַָאק עלעדנַײרב

 2 | ?העינמ יִדְי
 !פשפנ עלעקניציּפ ַאזַא טֶא ןיא זיא העינמ יד :קישטװַארומ

 ?סָאד ריא טדער לשפנ רעסָאװ ןופ :קַאזַָאק עלעדנַײרב
 .?לטַאי; םענופ דער ךיא ;:קישטװַארומ
 ?"לטאי, רעסָאװ :קַאזַאק עלעדנַײר ב
 ַא ךָאד זיא ?"?טַאי, רעסַאװ טנערפ דיא ?ױזַא :קיש טװַא רומ

 ריא טיירד סָאװ טנַײה ,ןטיוט 8 ןופ רעמ סָאװטע טסייוו ריא זַא ,ןמיס

 1 ?חומ ַא

 ץנַאג סייז ךיא .טשינ םירוסי ןייק טָאה :קַאזַָאק עלעדנַײרב
 ןיינ וצ טמוק ריא ןוא ,ענַאדַאמירּפ רעד ןופ דעה ךיא ,דער ךיא סָאװ ,טוגי
 | .?לטַאי, רעַײא טימ
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 ןוא .סנַײמ טשינ "לטַאי סאד זיא ,סנטשרע :קיש טוװַא רומ

 ?ריא טדער ענַאדַאמירּפ רעסָאװ ןופ סנטייווצ

 ?ךיא טדער ענַָאדַאמירּפ רעסָאװ ןופ :קַאזַאק עלעדנַײרב

 .סענַאדַאמירּפ ייווצ ןופ סייוו ךיא

 יַאדַאמירּפ ייוצ ןעמונעג ריז ןבָאה ןענַאװ ןופ :קיש ט וו ַא דו מ

 | ?סענ

 טשינ טסייוװ ריא זַא ,ןיוש ריא טעז :קאז ַאק עלעדנַײרב

 "עג דיז ןבָאה ןענַאװ ןופ טגערפ ריא זַא ,טרעַײלשעג ךַײא טָאה סע רעוו

 ?סענָאדַאמירּפ ייווצ ןעמונ
| 

 טימ ןגראוורעד טרעוו טָא ?סָאװ ריא טסייוו :קיש טו ַא רומ

 !סענָאדַאמירּפ ערעַײא

 .רעטלע טנעז ריא ,רעירפ ריא טרעװ :ק ַאזַאק עלעדנַײרב

 טשינ ןעמ ןַאק ,רעטלע זיא'ס רעװ ,ךַײא טלָאמ :קישטװַארומ

 טשינרַאג ןכַאמ וצ טשינ ךַײא טימ זיא טנַײה זַא ,רָאנ עז ךיא .,,זסיוו

 ,ןעוועג טנעז ריא יו ,הּפכינ ערעגרע ןַא ךָאנ טנעז ריא .טשינ

 ַא ןוא דמושמ ַא ןעועג טנעז ריא ןוא :קַאזָאק עלעדנַײרב

 ,ןבַײלב ריא טעוװ דמושמ

 ןַײז ןענַאטשעגנָא ךַײא טלָאװ םינּפ רעַײא טיפ :קישט וז ַא ר ו מ

 .קעלּוװַאז סעביוט עקטיג ףַא ענלעוו ןטימ ןיא עכידעס ַא

 ןרָאפמורַא רָאנ ןַא טייטש ךַײא ןוא :קַאזָאק עלעדנַײר ב

 .רעבַײװ טימ ןעלדנַאה ןוא קַאּפושטש יו קינוועזעפ ַאזַא טימ

 יו ,סעצנַאװ ערעַײא ןופ ןסיװ ױזַא טלָאז יא :קישטװַארומ

 .רעבַײװ ענַײז טימ ןקַאּפושטש ןופ סייוו ךיא

 םעד טרַאנעגסױרַא טָאה רעװ ןוא :קַאזַָאק עלעדנַײרב

 ?ןקַאּפושטש טימ ריא טשינ ,יטשענעלַאה ןופ לדיימ סנזח

 -ַאװ ןופ ?יטשענעלַאה ריא טסייװ ןענַאװ ןופ :קישט װוַא רומ

 ?לדיימ סנזח םעד ריא טסייוו ןענ

 רעמ סייוװ ךדיא זַא ,ןיוש ריא טעז !ַאהַא :קַאזַָאק עלעדנַײר ב

 | ?ךַײא ןופ

 ןגירק ךיז רימ ןלָאז יאמל ?סָאװ ריא טסייװ :קישטוװארומ

 לעוו ךיא ;ױזַא ןַײז זָאל .םולש ןופ דנַאל ַא ןיא עקירעמַא ?עקירעמַא ןיא

 ןוא .טרָאוװנרע ןַײמ ךַײא טָאנ ,"לטַאימ ןטימ השעמ יד ןלייצרעד ךַײא

 ;טכַאמעג סָאד זיא ...סענָאדַאמירּפ יד טימ השעמ יד רימ טלייצרעד ריא

 .ףכ-"תעיקת טנַאה רעַײא :קַאזַָאק עלעדנַײרב

 .ףכ-תעיקת טנַאה ןַײמ ריא טָאה טָא :קישט װַארומ

 ךיז טרעװוש :;:קַאזַאק עלעדנַײר כב

 .יֹזַא לָאז ךיא ;:ץיש ט ווא רומ
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 ?סָאװ ױזַא :קאזָאק עלעדנַײרב
 .החלצה ןוא קילג ןבָאה ױזַא :קישט/װארומ

 .טשינ זַא א :קַאזַָאק עלעדנַײרב
 ..עװעלַאכ ַא ןרעװ רימ ןופ לָאז :קישטװַארומ
 עטַאלב :קַאזַאק עלעדנַײרב
 .עמדַאזַאק א ןלַאפנַײא רימ ףַא לָאז :קישטװַארומ
 !ןטייקשירַאנ :קַאזַָאק עלעדנַײרב
 -ענעי ןופ סובמולַאק ןגרַאװ ןעמוק ךימ לָאז :קישטװארומ

 ,,,טלעוו

 !העובש ןייק טשינ ןיא סָאד :קַאזַָאק עלעדנַײרב
 -ַאב שזַא ךימ טָאה סע ,ןרעוװ ריאא טלָאז ופט ס יש ט וו ַא ר ו מ

 !סייווש ַא ןנַאלש

 -רעביא ןַײװכעלסיב טָאה קַאזָאק עלעדנַײרב זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד
 ןָאקסעלַאפַאר ןגעוו טסנוועג טָאה יז סָאװ ,גנידצלַא ןקישטווַארומ ןבענעג
 ןוא .קַאוויּפס עזַאר ןוא בלַאװש ַאטעירנעה ;סענַאדַאמירּפ עדייב ןנעוו ןוא
 -ימ עטכישעג ןַײז ןלייצרעד לָאז רע ,ןקישטווַארומ וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא
 רעד טימ טיירד רע זַא ,ןעזעגסױרַא קַאזַאק עלעדנַײרב טאה ,?לטַאי, ןט
 ןוא עטיור ַא ,ןביוהעגפיוא דיז יז טָאה ,קינַײשט ַא טקַאה רע זַא ןוא גנוצ
 ַאזַא טזָאלעגסױרַא ןוא ,עדנַאטַאר רעד ןיא טלקיװעגנַײא ,עטציוװשרַאפ ַא
 טָאה קישטװַארומ ,ןכַאל טשינ ױזַא ןענַאק םידש טנזיוט יו ,רעטכעלעג
 ;ךיא רַאפ ןקַארשרעד שזַא דיז

 ?ןעמוקענוצ סעכלעזַא דַײא זיא סָאװ ?ךַײא טימ זיא סָאװ --
 טרעהענפיוא טשינ קַאינרעשט םַאדַאמ יד טָאה -- !ַאכדַאכדַאכ --

 רעקיטכענ א ןיא ,טלייצרעד ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,גנ דצלַא --- .ןכַאל וצ
 !אכ-ַאכ-ַאכ --- ןגיולפעג טשינ ןגיוטשעג-טשינ ,בזכו רקש ,גאט

 רע יוװ ךַײלג ,םינּפ ַאזַא טלעטשעגנָא טָאה קישטוװַארומ ריאמ-םולש
 סָאװ ,קַאינרעשט םָאדַאמ רעד הַא טכַארבעגפיוא תושפנ-תנכס טימ זיא
 :טכַארטעג ךיז רע טָאה ןצרַאה ןיא רָאנ ,טרַאנענּפָא סואימ יוזא םיא טָאה
 "  !רענַײד עבָאב רעד ,קַאזָאק עלעדנַײרב ,!לייצרעד ןיוש וטסעוו סָאד,
 רעדנַא ןַא ןיא רעדעי ,ןעגנַאגעצ ךיז זי ?רָאּפ עטנַאסערעטניא סָאד ןוא
 -ַאק עלעדנַײרב טימ שינעגענַאב םענופ ןדירפוצ רעייז -- רע :גנומיטש
 ןוא ;ףרַאדַאב| רע סָאװ ,סָאד ןעמוקַאבפױרַא ריא זופ טָאה רע סָאװ ,קַאז
 ןיא ןוא ,ןרעוו רע לָאז טּפַאכרַאפ ,רזממ ןקירעזייה םעד ףַא ןלזנ -- יז
 ןריפ לָאמַארעדיװ טזָאלעג ךיז טָאה 'ז סָאװרַאפ ,ןיילַא ךיז ףַא םעכ
 לָאז ערעילַאכ ַא ,"ןליבצנַאמ עקיטפַאהלקַאש, יד טָא ןופ זַאנ רעד רַאפ
 !םענייא ץוח ,ןעמעלַא ףַא ןעמוק ייז ףַא
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 קיצעביז ןוא ריפ לטיּפַאק

 ןַארָאטסער ןיא ןעמולש ַאב

 עלעדנַײרב ןופ טרעהעגנָא ךיז טָאה קישטווַארומ סָאװ ,עטכישעג יד
 ַאטעירנעה ענַאדַאמירּפ רעד טימ (ַאקסעלַאּפַאר) רוחב םעד ןנעוװ קַאזָאק

 ,(קַאוויּפכס עזַאר) היפהפי רעד טימ ןַאמָאר רעד טּפיוהרעביא ןוא ,בלַאװש

 םיא ןבָאה ייז ,אלּפו אלפה ,סעַײנ עקיטכיוו םיא ַאב ןעוועג תמאב ןענַײז

 ךַאס ַא ןרָאװעג טרעפטנערַאפ םיא ןענַײז סע .ןניוא יד טנפעענ טושּפ

 ךיז טָאה רע .ןייטשרַאפ וצ ןביוהעננָא טשינ רעירפ טָאה רע סָאװ ,ןכַאז

 ףַא ץְלַא טגערפעגכַאנ ךיז ,טלּפַאצעג לָאמַא טָאה עזָאר יד יװ ,טנַאמרעד
 ,?טַאי, םעד טָא ,םינּפַא ,רָאנ יז טָאה טניימענ ןוא ,טשרמולכ ןכַאמצאח

 -ַָאה ןטסיוו םעד ןיא טלָאמעד ןניוא יד רַאפ ןרעמנָאלּפ ךיז טנעלפ סָאוװ

 סנזח ַא אקווד ןוא -- ,טכַא-טעג ךיז רע טָאה !עזָאר ,יִא --- ,יטשענעל

 ןיא ,ָאד טָא ןנײלקעװַא ךיד לָאז עמ ,ריאמ-םולש טרעוו טסיב ,ל?דיימ ַא
 וד זַא ,קיצפופ ףךעלקיטש ַא שטָאכ ןעלבמיצנַײרַא ןוא ,עקירעמַא ןטימ

 ַא טקעלעוּפָא טשינ רעהַא ןיכ ןוא ענַאל יד טצונענסיוא טשינ טסָאה

 וטסָאה רעמָאט ןוא ,דצ סלהכ ןופ טשינ ןוא דצ סנתח ןופ טשינ ?דנייב

 וטסייג ,עזָאר עטרוחב רעד טָא ןופ םיבתכ טימ ?קעּפ ַא טּפַאטרעד אי ןיוש

 -ַארק רענַאדנַאל םעד טָא ַאב נניליש עכעלטע רַאפ ייז טסלדנַאהרַאפ ןוא

 ךָאד טָאה רע !קרָאידינ ןטימ ןיא ןרעוו רע לָאז טּפַאכרַאפ ,קישטווַאס

 לָאמַאכָאנ ןרעוו טציא טנַאקעג ךָאד טלָאװ דיא ,טלעטשעג ?דה-לידב ךימ

 ןְליפַא ךימ ךיא ןָאק טציא ..,ןריּפַאּפ יד ךיז ַאב בָאה ךיא ןעוו ,ךשוע ןַא
 ןבילבעג ריא ַאב ךָאד ןיב ךיא םערָאוװ ,ןניוא עריא רַאפ ןזַײװַאב טשינ

 ..רענניל ַא יא ,ךרַאּפ ַא יא

 ךָאנרעד .טכַארטרַאֿפ ?סיב ַא קישטווַארומ רעזדנוא ךיז טָאה ַאד
 ןדייר ןעמונעג רעדיוו ןוא ףָאלש םענופ יװ טּפַאכעגפיוא ךיז רע טָאה

 ;ןיילַא ךיז וצ

 ןוא סעדָא ןיא ןקַאּפושטש ןצעז ךיז לָאז הכמ ַאזַא ,ךַײא טלָאמ ---
 עקיזָאד יד ןצונסיוא ךָאנ לעוו ךיא יוװ ,קרָאידינ ןיא ןרעמַאלק ךעטסימ

 ,טרעוו וטסיב טשינַא .ףליה סנטשרעבייא ןטימ ,םשה-הצרי-םא ,עטכישענ
 ןבענ יוזא רימ לָאז טָאנ ,יורטש ןעַײק ןבעגנ ריד לָאז עמ ,ריאמ-םולש

 | ,..החלצה ןוא קיִלְנ

 ,ןַאלּפ א העש רעקיזָאד רעד ןיא םיא ַאב ןרָאװעגנ קיטרַאפ זיא'ס ןוא
 ןיא פינק ַא ןבעג טלַאװעג ךיז טָאה ןיילַא רע סָאוװ ,ןַאלּפ רענעדלָאג ַא
 ;לקעב
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 ...ןֿפָאק רעשירזממ ַא טסיב ,קישטווַאדומ ---

 טזָאלעגקעװַא ךיז רע טָאה ,ןסע ןופ טַײצ יד ןעמוקעג זיא לַײװרעה
 סמולש ןטמירַאב םוצ טַארוקַא ןפָארטעג ןוא ןַארָאטסער ןשידִיי ַא ןכוז
 -קיּפ ןַײז ןקורד וצ ןוא ןרימַאלקער וצ ףיוא טשינ טרעה סָאװ ,זַארָאטסער
 :רעטעלב רעקרָאיד-וינ עֶלַא ןיא גָאט עלַא רושט

 גָאט עלַא ךַײא טגרָאזַאב סָאװ ,םֹולש טנַײרפ רעַײא טשינ טסעגרַאפ י
2 2 2 28 

 ":,.רעטַײװ

 -ומ ריאמ-םולש טָאה ,ןַארָאטסער ןיא ןעמולש וצ ןעמוקעגנַײרַא
 ,טַײל-סענזיב טימ טצעזַאב רעלשיט עלַא טעמכ ןיוש ןפַארטעג קישטוװוַאר
 ,קידנוזּפחב טַײצלָאמ ןַײז רעדעי ןסע ןֹוא טשינ טַײצ ןייק ןבָאה סָאװ
 א ןקוקסיוא ןעמונעג טָאה רע ןוא ,עקירעמַא ןיא גנידצלַא יו - ,ּפַאיררַאה
 טימ ןוא גָאטימ ןַײז טימ ןייֵלַא רענייא ןבַײלב ןענַאק לָאז רע וו ,ץַאלּפ
 .ןעקנַאדעג ןוא רענעלּפ ענַײז

 -רעווַאװשז ַא ןסקַאװעגסױא ןזיא ,טקוקעגמורַא ךיז טָאה רע רעדייא
 -לאגעג א ןוא רעלעג ַא ,?כעטשיט סַײוװ ַא טימ ןַאמלעטנעשזד ַא ,גנוי

 טימ ןעּפ-ןעטנואפ ַא רעכאמנצנוק יז טּפַאכעגסױרַא ,טסיטרַא ןַא יו רעט
 ןפַא ןגיוא עקידרעַײפ-?יוק רַאּפ ַא ןבענעג ףרָאװ ַא ןוא עלעכיב ןיילק ַא
 -אז טלָאװ רע יוװ ,םיא וצ ןגיובעגנָא ךיז סָאװטע ,טסַאנ םענעמוקעגנַײרַא
 ;גנַאפ טשינ ךימ טרעדַאב רַאנ ,רעניד רעַײא טלעטשַאב ,רעטסימ, :ןג
 "!ּפָאיררַאה ?ןבָאה רימ סרעמַאטסָאק לפיוו ,טעז ריא

 ןַאמלעטנעשזד ןלעג ןקיזָאד םעד רַאפ רעבָא ךיז טָאה קישטווַארומ
 טצעזעג ךיז טָאה רע ,ןקָארשענרעביא סָאװ קיצניוװ ?כעטשיט ןסַײװ ןטימ
 -רעוו רעד טָא סָאװ ,?שילעּפַאק עַײנ סָאד ןפרָאװענּפַארַא ןוא ?שיט םַאב

 ןרַאדּפָא, -- טשטיינקעצ ןטכענ םיא סָאד טָאה ,בלַאװש ?סינ ,ץעלעג

 -עשעקיטַײז ַא ןופ ןעמוקַאבקױרַא רע טָאה םעדכָאנ ?!םידי יד םיא ןְלָאז
 -וצ ךיז ןעמונעג ,ןעייווצניא ףיונוצ ךיז טנייל סָאװ ,עלעמעק ןיילק ַא ענ

 -ימ א ךיז טלעטשַאב סגעוונייא ןיא ןוא ףױרַא טנרָאפ ןופ רָאה יד ןעמעק

 -עצ ןַײז טגַאזעגרעטנוא םיא טָאה .סָאװ ,וינעמ םענעגייא ןַײז ךָאנ גָאט

 | :ןושלה הזב ,טיטעּפַא רעטצייר

 ךעלענילפ ,ךעלרעבעל ,ךעלקעּפיפ ןופ שַאלונ רעטריצערּפַאּפ ַא --
 טשינ ןיא --- ףוע ?טרעפ קידנעטשנַא ןַא טימ דיוו ַא .סנייא טשינ זיא ---

 -יצ-ןרעמ ַא .ַײרד טשינ זיא -- ךעלעפרַאפ טימ סטניילעגנַײא ןא .ייווצ

 עלעזעלג ןיילק ַא .ריפ טשינ זיא --- עקשיק עטליפעגנ לקיטש ַא טימ ?סעמ

 ןוא ַײברעד ץלַאמש טימ דעטער ?קיטש א טימ "ןַאּפמַאש ןופ,, קַאינ ָאק
 ןטכער םעד טימ ַאדַײה ןֹוא .ףניפ טשינ זיא --- ריב-רעגַאל זַאלג ענַײפ ַא
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 ןַײד ןיא חורַא ןוא ,קַאנק ןטימ ןוא ,קֹוק ןטימ ןוא ,קידוורעיר ןוא ,סופ
 !ןַײרַא ןטימ ןיא טנרָאפ

 ןייא ןיא ךינ טזָאלענסיוא קישטווארומ טָאה רעטרעוו עטצעל יד

 -ומ ןַאמלעטנעשןד ױעלעג רעד .זיא רענייטש ןַײז יוװ ,קידעבעל ןוא םעטָא

 טימ םינימ עטנכערעגסיוא עֶלַא יד ןבירשרַאפ טָאה לכעטשיט ןסַײװ ןט

 רע טָאה ךָאנרעד .ףַארנַאנעטס ןייק טשינ ףֹרַאד עמ סָאװ ,טייקכינ ַאזַא

 נערהפ ַא ןוא ּפָארַא ןביוא ןופ ?טעצ עצנַאנ סָאד רעביאו קוק ַא ןבענעג
 -עגנַײא ןַא, ךעלטננייא סָאד ןיא סָאװ !לעוװו -- :טסַאנ םַאב ןבעגעג
 ?"סטנייל

 ןפעג ןפַא ןגיוא עשירזממ ענַײז טלעטשענקעװַא טָאה קישטוװַארומ
 -ַאק ףַא בלַאה ,טסנרע בלַאה םיא וצ ןפורעגנָא ךיז טָאה ןוא ןַאמ-הרבח
 ;סעװַאט

 ךיוא וטסייו .ץכעשיירעג ַא ?טשינ וטסייו סטניילעגנַײא ןַא ---

 סָאורַאפ ?ןארָאטסער ַא ןיא תרשמ א רַאפ וטסיב עשז סָאװ ?טשינ

 -ייר ךעדָא ,טירטס רעד ףַא ?וויטש ןייק ןצוּפ ןייג טשינ רעסעב ,וטסלָאז
 . יד ןקינ

 -לעטנעשזד רעלענ רעד םערָאװ ,טקידנעעג טשינ טָאה קישטווַארומ |

 -פווק ענַײז ףרָאו א םיא ףַא ןבעגענ טָאה ךדעטשיט ןסַײוו ןטימ ןַאמ
 םיא ףֵא טנפעענ ,ןקישטווַארומ ףַא ךַײלנ ןטָארטעגפױרַא ,ןניוא עקידרעַיפ
 בלַאה טסייה סָאד ,עקירעמַא ןושלב םיא טימ ןדייר ןעמונעג ןוא ליומ ַא
 :שילננע ףַא

 ךיא ,תרשמ ןייק טשינ ןיב ךיא !ליומ סטלַאה ,רעטסימ ,ייס ---
 -וי ַא ןופ רעבמעמ ַא ןיב ךיא !ןַארָאטסער שֵיוׁשד ַא ןיא רעטייוו ַא ךיא ןיב
 ..8א ןיב ךיא !ןָאינ

 ןיילַא רָאטַארָאטסער רעד םולש ןעמוקעגרעטנוא זיא'ס סָאװ ,קילנ ַא
 ייווצ יד ןופ רענייא טלָאװ טשינַא .םולש ַא ןיא טנײלעגנַײרַא ךיז טָאה ןוא
 .ןטינשענּפָא טוג טשינ

 טדאשעגנ טשינ רָאנ ןנעווטסעדנופ טָאה ענעצס ענעבירשַאב ןביוא יד
 ןַײז וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע .טיטעּפָא םוצ הלילח ןקישטוזַארומ רעזדנוא
 -תעב םיא ַאב ךיז טָאה ּפָאק ןיא ןוא ,קַאמשעג ץנַאנ גָאטימ ןטלעטשַאב
 :ןַאלּפ ןימ ַאזַא טבעוועג השעמ

 ןיא טכַאקרַאפ ךיז טָאה (ָאקסעלַאפַאר) ?ניופליּפש רעד סָאװ ,סָאד;
 -אב ןעמ .ךודיש םוצ הלעמ ַא אקווד זיא ,(קַאוויּפס עזָאר) עטרוחב {ַײמ
 וצ בָאה ךיא .ןרעוו עילַאק טשינ חלילח לָאז קסע רעד זַא ,ןעז רַאנ ףרַאד
 ןיא ןוא רשוע ןיא ןרעטלע ךיז ייז ןזָאל .טשינ טשינרַאנ ךדעלטננייא ייז
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 ,רעלדיימ עלַא טימ סָאװ סָאד ?ןעקטַאלז טימ ןַײז טעוװ סָאװ ,יַא .דובכ

 רַאֿפ ןדנ םעד קעווַא ןבינ ןוא תונמאנ ףַא ןביילג ,סיוא ךיז ןשטילג סָאװ

 ןעמ לָאז סָאװ רָאנ .סיורג ריא ףַא תונמחר רעד זיא יאדווַא .חנותח רעד
 -סימ יז לעװ ךיא ,ןרעהפיוא טעוװ יז זיב ,ןענייוו ;נַאל ױזַא טעוו יז ?ןָאט

 ןייק טשינ בָאה ךיא ,קַאּפושטש טשינ ןיב ךיא ...ןלַאפ ןזָאל טשינ אמת
 טכַאד ,ןיוש זיא סע ...טשינ ענייא ןייק ןליפַא בָאה ךיא ,רעבַײװ ?טניב
 ּפָאק םעד ּוװ ,לקניוו ןנייא ןַא ןבָאה ךיוא לָאמַא ןיוש לָאז ךיא טַײצ ,רימ

 עדמערפ ןעניד ,דנו-ענ ןַײז וצ רעיש רעד זיא טענַאװ זיב ,ןרַאּפשוצנָא

 ,עליטש ַא ,לדיימ ןַײפ ץנַאג ַא זיא עקטַאלז יד זַא ,טרפבו ?סחרז-חדובע

 ;ןלַאפעג רעייז ךיז ַאב ךעבענ ןזיא יז ןוא ,עלעמעל רשכ ַא עכעלרע ןַא

 טליּפש רימ אב ...הווצמ ַא עקַאט ךָאד ןעמ טָאה ,טמענ עמ ןַא ,עכלעזַא

 זַא ןוא ..,עכעלרע ןַא יבַא -- ?לטַאי, ַא ןַא ?לטַאי, א טימ עלָאר ןייק טשינ

 ריא לעװ ךיא ,רָאי ַאזַא ןבָאה ןיוש רימָאֿל --- טוג ןַײז ריא טעוװ רימ אב

 ַאב יז טעװ טיורב ?קיש סָאד ןוא .,..תוריבע עטלַא ןייק ןשימפיוא טשינ

 ומש חמי ,קַאּפושטש טשינ רָאד ןיב ךיא ,ןַײז ענדעשז טשינ ךיוא רימ

 ךיא .,.עציטש ןבעג ןפרַאד זדנוא ייז ןלעוו .,ךעלטנייוועג !ןרעוו רע לָאז

 .קילגמוא ןַא ןֵא ,השקשינ ,ןיילק טשינ ןענַײז ייז ...יז ןֹוא רע ,עקַאט ןיימ

 -בעשז ענעי -- יז טסעומש רעוו ןוא ,סרענידרַאפ עטונ עדייב ןענַײז ייז

 ךָאד ףרַאד רע .,,טנעה עדייב טימ עקירעמַא ןיא דלָאנ ןעמ טגָאז ,טער

 ,טייג ןוא טייטש יז יוז ,יז ךָאד םענ ךיא :עינעשזָאלַאּפ ןַײמ ןיא ןײגנַײרַא

 ,ףֵָאה ריא ,,,גרַאק זיא רעמָאט ,בָאנוצ ַא ןעמַאמ ַא טימ ןוא דניק א טימ

 -ַאוו ,ןבעגכָאנ אמתסמ טעוװ ןוא ןענניד גנַאל ןזָאל טשינ ךיז טעוװ רע זַא

 -ונת עליופ ןכַאמ ןלעוו רָאנ רימ רע סָאד .,.טנַאה ןיא םיא בָאה ךיא םער

 רעטסימ ַא ,,"לטַאימ ַא הנתמ א הּפוח רעד וצ םיא ןעמ טגנערב ,תוע

 !ןלָאצ !ןַאמשקַאל

 -נעשזד ןלעג םעד ,ךעלטנגייא ,טרעהעג טָאה ףורסיוא רעטצעל רעד

 טַאהעג ךָאד זיא ייז ןשיווצ לַײװ רָאנ ,לכעטשיט ןסַײװ ןטימ ןעמלעט

 ,טשינ טרעה רע יװ טכַאמעג רענעי ךיז טָאה ,טנעדיצניא ?קיטש ַא סיורַא

 -עצ ךיז סָאבעלַאב םעד טקישעג ןוא טלענקנירט סָאד םיא ןעוועג ?חומ

 .ןרָאהנירג ןטימ ןענעכער

 ןרַאפ רעשט ןפַא ןבענעג ףרָאוװ ַא ןוא נָאטימ ןרַאפ טלַאצעצ ךיז

 שיט ןופ ןענַאטשענפיוא קישטווַארומ זיא ,טנעס רַאּפ ַא ךיוא רענלעק

 רַאגיס ַא טרעכיוררַאפ ,יושזרוב רעטַאז ַא יװ ,לכַײב טעלנענסיוא ןטימ

 ןסַאג יד רעביא ריצַאּפש ַא ןכַאמ לגנעג קידנצנַאט ַא טימ סיױרַא זיא ןוא

 ,..קרָאידוינ ןופ
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 קיצעביז ןוא ףניפ לטיּפַאק

 דרע רעד רעטנוא

 סָאװ ,גוועדנאר ןפַא ןייג טּפַאכעג דלעה רעזדנוא ךיז טָאה ירפ וצ
 -ייז ןפַא ןַאט קוק ַא ןליפַא ןסעגראפ טָאה רע ,טמיטשַאב םיא םָאה עזַאר
 טנעיילעג לָאמ ?לטנעצ םוצ ןוא סַאנ ןיא ןעווֶעג ןיא רע זַא טשרע ,רעג
 -םיוא ןופ טנעקעג דלַאב ןיוש טָאה רע סָאװ ,עלעווירב עסיז עביל סָאד
 ,טקוקעגמורַא ךיז רע טָאה ,8 זיב 4 ןֹופ, ןרעפיצ יד ןעזרעד ןוא ,קינייװ
 ַא ןעמענ ּפַאשרעברַאב ןיא ןײגוצנַײרַא ףַא טַײצ גונעג ךָאנ םָאה רע זַא
 -ןוה םעד ןּפַאכרעביא ןַאלַאס-עפַאק ןקיטרַאסיורג ַא ןיא טרָאד ןופ ,ווייש
 ןוא ליופ טקורעג ךיז ןבָאה רענייז םענופ סרעזַײװ יד .ןכַײלגסעד ןוא רענ
 יוװ ,גנַאל ױזַא ןעוועג טשינ טַײצ יד ךָאנ םיא זיא ?ָאמנייק .קירעפעלש
 אב טעמכ .,טירט עמַאזננַאל עצרוק רעייז טימ ןעגנַאגעג זיא רע ,טציא
 ןשיפַא עקידנלייא ַײרד יד ןענעייל טלעטשעגּפָא ךדיז רע טָאה קָאלב ןדעי
 -רעװודַא עקידארומ ענעדיישרַאפ ןֹופ תויתוא עטעפ עקידארומ יד טימ
 -ושמ ןוא סרושטקיּפ עקידלַאװעג טימ ןסנַאנַא עקידנעַײרש ןוא םטנעמזייס
 טשינ .קָאלב ןדעי ףַא קרָאי-רינ ןיא ןעז וצ ןזיא סָאװ ,רעמינּפ עקידהנ
 -ידרערעטנוא רענעי ןיא טזַאלענּפָארַא ךיז רע טָאה טייהרעקיד;קרעמַאב
 ,"ייוובָאס, ןעמַאנ ןטימ עקירעמַא ןיא ןפורעגנָא טרעוו סָאװ ,טלעוו רעש
 טָאטש רעד ןופ ןסָאנ עלַא ףיונוצ טדניב סָאװ ,ןַאב-ןעטילַאּפָארטעמ רעדַא
 טָאטש עַײנ ַא ןיא סָאד -- ?"ייוװבַאס, יד .דרע רעד רעטנוא קרָאידוינ
 ,ערטקעלע ןוא ןוַײא ןופ טלעװו א ,טלעװ רעַײנ ַא טימ ןסַאג עַײנ טימ
 ןיא ךָאד ןוא ,ןוז ןופ ?ַארטש רעקיצנייא ןייק ןַײרַא טשינ טמוק ןיהַא
 טראד .תעל-תעמ ןיא העש קיצנאווצ ןוא דיפ קידעבעל ןוא קיטכיל טרָאד
 ריא טעז העש קיצנאווצ ןוא ךיפ עלַא .טכַאנ ןייק ןופ טשינ ןעמ סייוו
 ןַײז ןיא רעדעי ,וחותה-םלוע ןַא ןיא ,ּפַא ןוא ףיוא ןפיול ןשטנעמ ןטרַאד
 -עג קידנעטש ,ךיז טּפַאכעג קידנעטש ןוא ,סענזיב ענַײז טימ רעדעי ינעוו
 שינעפיול ןטימ ןבעל ענעגייא סָאד טעמכ !ּפָאיררַאה קידנעטש ,ךיז םגאי
 -רַאפ םעניא רָאפ טמוק סָאװ ,םַארערַאט ןטימ ןוא שינעגַאי ןטימ ןוא
 רעטנוא ךיוא רָאפ טרָאד טמוק ,דרע רעד הַא ,ןביוא ןופ קראירינ ןטעװַאה
 .ךרע רעד

 הלשממ רעשידרערעטנוא רעה ןיא ּפערט ךרוד ּפָארַא דיז טזָאל ריא
 ןוא ןזַײא .טלעוו רעדנַא ןא ןיא טנעז ריא זַא ,דלַאב טליפרעד ריא ןוא
 טכַאד סע ןוא ,"ךיאע ןצנַאג רעַײא ןעגנַאװצ טימ יוװ םורַא ןעמענ ערטקעלע
 קידנליוו טשינ ןוא ,טנורנּפָא םעד ןופ תודוס יד טרעה דיא זַא ,ךדַײא דיז
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 טַײװ ריא טנעז םרַא רעדנַא ןַא ןיא סָאװ ,ןכַאז ףַא ךַײא ריא טכַארטרַאפ

 ענעגרָאבהַאפ קיבייא יד זופ רעלק ַא ריא טוט קידנליוו טשינ ןוא .ייז ןופ

 רעבָא ןטכַארט גנַאל .ךַײא רעטנוא ןוא ךַײא רעביא ןענַײז סָאװ ,תוחוכ

 ַא ןוא ךליה ַא ריא טרעהרעד דָאנ ןטַײװרעדנופ .טשינ ךַײא סָאד טזַאֿל

 ַא טימ שינרעטצניפ רעד ןיא ץעגרע דיז טגנַארט סָאװ ,היח ַא ןופ ןעשזדוה

 ןרעטצניפ ןפיט םעד ןופ סױרַא ךיז יז טדַײנש טָא-טָא .חוכ ןקידלַאװעג

 ענרעזַײא עקיזיר ענדַאמ יד טָא דיז רַאפ ןיוש ריא טעז טָא ןֹוא ,טנורגּפָא

 סיוא ךיז יז טיצ טָא .ןגיוא עשירטקעלע עסיורג עקידארומ יד טימ חיח

 םידש יוז ,ןסלער עקידנצנַאלג יד רעביא ,גנַאלש ַא יו טיירדעג ,ךַײא רַאפ

 רעד ןופ ןעמָאנ םעד סיוא ןעַײרש ןוא סרָאטקודנַאק יד ףיוא ןעגנירּפש

 טָאש ַא ךיז טוט סע ןוא .דעלריט ןופ ּפַאלק ַא ךיז טרעה סע ןוא ןשייטס

 ,סױרַא םֵארטש ןייא -- ןשטנטמ רעטנזיוט רשפא ןוא רעטרעדנוה סיױרַא

 -ַאש ןָאטענּפָא טרעוו גנידצלַא סָאד ןוא --- ןַײרַא םָארטש רערעדנַא רעֶד

 םערָאװ ,טונימ רעבלַאה ַא ןיא יו רעקיצניװ ןוא ,חלהב םוש ַא ןַא ,?יטש

 !ּפָאיררַאה --- טַײצ ןייק ַאטשינ זיא'ס

 ןעוועג זיא ,ןַײרַא ןגיוצעג ךיז טָאה סאו ,םָארטש ןקיזָאד םעד טימ |

 טימ טעמב ןטלַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,אקסעלַאפַאר דלעה רעזדנוא ךיוא

 יד ןיא ןבעגעג עשטשילב ַא םיא טָאה םעצולּפ רָאנ ,ןָאנַאװ ןיא סופ ןייא

 -נ ַא ,רוניפ עטנַאקַאב ַא ןרישזַאסַאּפ ענעטָאשעגסױרַא יד ןשיווצ ןניוא

 ?קישטװַארומ ,ךיז טכַאד ,?שוילעּפַאק טשטיינקעצ ןיילק ַא טימ ,רעקירעד

 .טַײז רעד ןופ ןבילבעג זיא ָאקסעלַאפַאר ןוא

 "עג רע ןיא ,ןַאקסעלַאּפַאר ןעזרעד טָאה רע ןעוו ,קישטוװַארומ ךיוא

 -ַאב ךיז טעװ רע ןַא ,טכירעג טשינ ךיז טָאה רע .טשַאררעביא ןייטש ןבילב

 ךרוד זיא רע ןעוו טַײצ רעד ןיא טקנוּפ ,ןָאקסעלַאפַאר טימ ַאד טא ןענעגעג

 -ירפ טָאה רע סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא ןופ ןרָאװעג ריווונע קַאזָאק עלעדנַײרב

 .נוועג טשינ רע

 וַארומ רעזד:וא ַאב זיא ,ןַארָאטסער ןיא ןעמולש ַאב קידנציז ךָאנ |

 ןטסעבמַא ןצונוצסיוא ױזַא יװ ,זַאלּפ רעצנַאנ ַא ןרָאװעג קיטרַאפ ןקישט

 םנַײרפ רעַײנ ןַײז ןענופעג דיז טָאה סע רעכלעוו ןיא ,ענַאל עכעלרעדנגוז ידו

 ײּפס עזָאר ,בלַאװש ענַאדַאמידּפ יד :תולכ ַײרד ענַײז טימ ָאקסעלַאּפַאר

 ױזַא -- תולכ ייווצ עטשרע יד ןופ אלימ ,ןַאמצלָאה עקטַאלז ןוא קַאװ

 יד טיול זַא ,טשינ קפס ןייק זיא --- טנקסּפעגּפָא ךיז ַאב קישטווַארומ טָאה

 רעד טימ טעװ ,טלייצרעד םיא טָאה קַאזָאק עלעדנַײרב סָאו ,סעטכישעג

 םערָאװ ,תורּפכ ןגָאלש ,םשה-הצרי-םא ,ָאקסעלַאפַאר ,בלַאװש ענַאדַאמירּפ

 "רַאפ לָאז עמ ,יניס גרַאב םענופ סקָא ןַא ןוא טָאידיא ןַא ןַײז ףרַאד עמ

 יד ריא טימ טגנילק סָאװ ,קַאוװיּפס עזַאר יוװ ,עלעּפע ןדלָאנ ַאזַא ןטַײב

 .רעטַאעט ןשידִיי !ופ ענָאדַאמירּפ ַא ,דיומ רעגרעבמעל ַא סעּפע ףַא ,טלעוו
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 דָאֹל ןוא לסינקַאנק ךימ ףור ןיא ?לָאמ-סנק א ןעשענ ןיא'ס סָאװ ,ַײא

 ,וצרעד טסיטרַא רעשידִיי ַא ךַאנ ןוא ,טסיטרא ןַא ,ףקות הנתנו םוצ םימ
 זדנוא ַאב ןארַאפ ןיא נרַאק ,ןכַאז עכלעזַא רַאפ רעביא עקַאט ךיז טקערש

 -יװ ַײרד עקַאט רָאנ ,תולכ ַײרד רָאנ טשינ ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עשידִיי

 רעבָא םיא טמוק עשז סָאװ ...?סקידתופתוש ןוא סנַײד ןוא סנַײמ :רעב

 רעמונ הלכ יד רָאנ רעביא טבַײלב סע !טשינרַאג עלַאנ ?ןופרעד סיױרַא
 ףרַאד ַאד ,ןבָארנַאב טנוה רעד טניל ַאד ןוא .,,לטַאי ןטימ עקטַאלז :ַײרד
 םענופ סקָא ןייק ,ריאמ-טולש ,טשינ רָאנ ַײז, ,?דנייב ַא ןקעלּפָא ןעז ןעמ

 סָאװ ,?ּפמירענ-?ּפמיצ ןטימ ןָאט וצ טסָאה וד סָאװ ,סייוו ןוא יניס גרַאב

 ןבענ ןפרַאד ריד ןעמ טעוװ טשינַא ,קרָאי-וינ ןיא טקישעגוצ ריד טָאה טָאג
 ....יורטש ןעַײק

 -ַאב ךיז טָאה רע זַא ,ןיילַא ךיז וצ קישטווַארומ טגַאזעג טאה ױזַא

 רע רָאנ ,דרע רעד רעטנוא ,ָאד טָא םעצולּפ ןָאקסעלַאפַאר טימ טנגעג

 קיטולבטלַאק טכַאמעג ךיז ,ןצרַאה ןיא ךיז ַאב דיירפ ןַײז ןטלַאהַאב טָאה
 ;ןָאקסעלַאפַאר וצ עטאוועמת ןבענעג נָאז ַא ןוא

 סָאװ טנַײה ,דרע רעד רעטנוא טרָאפ ,ריא יוװ ,לניופ ַאזַא זַא --
 ?סעקוינעצבַאק יד ןופ סמדו-רשב עטסַארּפ ,ןנָאז ןיוש רימ ןֿפָאז

 קיצעביז ןוא סקעז לטיּפַאק

 עקשטירעמַא ,יַא

 -ַאר ןופ ןגרַאברַאפ וצ קיטיונ רַאפ ןענופעג טָאה קישטווַארומ ביוא = }

 ןזיוװעגסיֹורַא יקישטווַארומ רַאפ ַאקסעלַאפַאר טָאה ,החמש ןַײז ןָאקסעלַאפ
 -ַאב ךיז טָאה רע סָאװ ,דיירפ ןַײז ןוא טייהנדירפוצ ןַײז ךעלטנפַא ץנַאג
 .ןטנַאקַאב םעַײנ ןַײז טימ טנגעג

 ןפורענסיוא ַאקסעלַאפַאר טָאה --- ;וָאד-וא-אדדואד-ואה !ָאלַאה ---
 א ןניוצענסיוא םיא טָאה ןוא רענייטש ןשינַאקירעמַא ןפַא דיירפ ַא טימ

 ,טכארבעג רעהַא ךַײא טָאה ןיילַא טָאנ ,ךיז ןעעז רימ סָאװ ,טונ -- .טנַאה
 ,ןבָאה עקַאט ךַײא ףרַאד ךיא

 -וָארומ םיא טָאה -- !טיירבעגננַא ןיב ריי
 המודכ ,ןייג רימ ןלעוו ןיהּווו -- .טלַאק עטאועמת ןבעגעג גאז ַא קישט
 ?רעמירּפַאנ ?שמל

 ןניוא יד טימ טכוז ןוא ַאקסעלַאפַאר טנַאז --- ,טשינ ץענרע ןיא --

 לסיב ַא רימ ןלעוו ַאד ,קנַאב ַא ןיא טָא -- .ךיז ןצעזוצוצ ףַא ץַאלּפ ַא

 ,ןסעומש
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 ?ךרע רעד רעטנוא עקַאט ָאד טָא --

 ,דרע רעד רעטנוא עקַאט ָאד טָא --
 .החינ רימ זיא ,ביל זיא ךַײא זַא !אט ---

 ךיז טָאה ךינ ןוא קנַאב רעד ףַא טזָאלענּפָארַא דיז ןבַאה עדייב ןוא

 ,ָאקסעלַאפַאר ךדעלטננייא ,טָאה טדערעג .ךדערּפשעג ַא ייז ַאב ןדנוברַאֿפ
 ןוא ןַײרא ןניוא יד ןיא טקוקעג םיא טאה קישטווַארומ ריאמ-םולש ןוא

 .קישטװַארומ רעד טָא ךיז ןיא טָאה חוכ םענדָאמ ַא .ּפָאק טימ טרעהעג

 טימ יו ױזַא ,ןדנַײרֿפַאב ךינ ױזַא ןענָאק טשינ ךַײא ריא טעוװ םענייק טימ

 ףַא סָאװ ,םיא ןעיורטרַאפ ןוא ,לּפענקבש ?ּפענק ַא ,ןתוחמ א ןרעוו ,םיא

 ךס א םיא טימ טליפענ ךיז טָאה ,סנטסקינייוו ,ָאקסעלַאפאו ,המשנ רעד
 -ומ רעד טָא ,הלעמ ַא ךיז רע טָאה טנַײה ,רעדורב ַא טימ יוװ ,רעטנעָאנ

 -חל ןענַײז רעטרעוו .ןדייר טשינ דס ןייק םיא טימ ףרַאדַאב עמ :;קישטוװַאר

 ,טפערט ןוא ןניוא עשירזממ ענַײז טימ ךַײא ףֵא טקוק רע ,קירעביא ןיטול

 רעטרעוו יד ךַײא אב סיױרַא טּפַאכ ןוא ,ךיז טוט ץרַאה ןפַא ךַײא ַאב סָאװ

 !ןןשטנעמ אזא טימ ןנינעגרַאפ ַא ,היחמ ַא ,ליומ םענופ

 -- ,ןגײלנַײרַא טשינ ליומ ןיא רעגניפ ןייק רימ טפרַאדַאב ריא ---

 ,רעקירעזייה רענָאטַאנָאמ ןַײז טימ טעשזמושזעגרעטנוא קישטוװַארומ טָאה

 ,רימ טביולנ --- .ןַײרַא רעיוא ןיא ןָאקסעלַאפַאר וצ עמיטש רעטַאלנ רָאנ

 ריא ביוא ,ןנָאז ךַײא סע לעוװ ךיא ,םורַא ןוא םורַא ךַאז יד ייטשרַאפ ךיא

 טונ ַא ןופ ןרעוו טמרישַאב ןוא טיהַאב לָאז עמ :רודיס א ןופ יװ ,טליוו

 טְלַאפ עמ ,שטנעמ רעקידניז ַא ,טַארבשַאנ טימ לָאמַא ךיז טכַאמ סע ,גיוא

 קידלוש טשינ ןייֵלַא ןעמ ןיא לָאמַא ןוא ,ערה-רצי ַא זיא ?דיימ ַא ,ןַײרַא

 ןזָאלסיוא דיז'טס זַא ,איבנ ַא ַײז יינ ,גנַאנ א חור םעד ןוא המשנ יד טָאג
 ןתמא ןיא ...עבמָאב רעד טימ ךיז טלַאה ,רע טנָאז יוז ,"לטַאי, ַא טימ
 ךַײא רַאפ טשינ ןוא ריא רַאפ טשינ ןוא ךַײא רַאפ טשינ סָאד זיא רעֿבָא

 ןילַא סָאד טייטשרַאפ יז ?טשינ סָאד טייטשרַאפ יז ,טניימ ריא ,{דייֵב
 ,החלצה ןוא קילנ ןבעג ױזַא רימ לָאז טָאג ,ןעמעלַא זדנוא ןופ רעסעב

 -עווש ַא טלקױקעגּפָארַא רעטרעוו יד .ַאב .ךיז טָאה דלעה רעזדנוא ַאב !
 טימ דייד ענַײז עלַא זַא ,ןעזעגסױרַא טָאה רע .ןצרַאה םענופ ןייטש רער
 ןעװעג ראנג ןענַײז ןצכטרעפטנערַאפ ןוא תולצנתה ,תומדקה ענַײז עלַא
 טשינ ,דנַאטשרעדיו ַא ןזיוװַאב רַאנ טשינ טָאה קישטווַארומ .קירעביא
 -דַא רָאנ ,ןעקטַאלז רענעלַאפעג רעד ןּופ עדוירק יד ךיז ןעמונעגנַא רָאנ
 טשינרַאנ ךיז טנַאי ןיילַא עקטַאלז זַא ,סיוא טמוק דייר ענַײז ךָאנ ,אבּד
 ,דלעה רעזדנוא ןקִיוורַאב וצ רעמ ךַאנ םוא .ךודיש ןכָאנ קרַאטש ױזַא
 ;קישטוװַארומ םיא וצ .טנָאז

 ,ןטרָאד ןופ עקַאט ?דניצַא סָאד ךיא רָאפ ,ריא טניימ ,ןענַאוו ןופ ---

 יז טנייוו ,ןסייהעג טָאה ריא סָאװ ,רעטרעוו ערעַײא ןבעגרעביא טלָאװעג
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 טנַײה ,יז טגָאז ,ןיא רע ?םיא טימ ןכַײלג ַא רַאפ ,יז טגָאז ,ךיא ןיב סָאװ
 ךיז לָאז יַאמַל ,ןגרָאמ ןַײז ןַאק רע ווו ,סייוו רעוו ,ןרעדעפ יד ןיא יױזַא
 ?ענעטעבעגנַײא ןַא ,ענעגנַאהעגנַא ןַא םיא ַאב ןיב ךיא זַא ,ןטכַאד רימ
 -?רעטרעוו טרעה ריא --

 :טרירעג זיא ָאקסעלַאפַאר

 ?תמאב עקַאט --

 ?ךירַאי ַא ?מיח ןפַא ןטכַארטסיוא ךַײא לעוװ ךיא ,עשז סָאוו ---

 יז טָאה רעטרעװו יוד טָא ןיימ ךיא ,סָאד טשינ ןיימ ךיא ,ןיינ ---
 ?טנַאזעג עקַאט דַײא

 סאו ,ןעד טסייו ריא .החלצה ןוא קילג ןבָאה ױזַא לָאז ךיא --
 ?סענַאדַאמירּפ ןצכַא הרּפכ ַא ?ןיא סָאד המשנ ערשכ ַא רַאפ

 ייז טלעטשרַאפ רע רָאנ ,ןרערט דיז ןזַײװַאב ןגיוא סָאקסעלַאּפַאר ףַא
 :רעטַײװ טקַאה קישטווַארומ טנַײרפ רעַײנ ןַײז ןוא .טנַײרפ םעַײנ ןַײז רַאפ

 טכַארט ,תעד-רב ַא יו טדער ?דיימ סָאד ,עז ךיא ,רעהַאדןיחַא ---
 רעה :ױזַא ריא וצ ןַא ךימ ףור ןוא ,טכערעג וטסיב רשפא :;רימ ךיא
 ,רוחב רעד ;ױזַא זיא ןופרעד השעמ יד ,ךיא גָאז ,וינהמשנ ,סיוא עשז
 הבוט יד ןוא ,ךיא גָאז ,הבוט ןַײד זַא טשינ רעמ טניימעג טָאה ,ךדיא גָאז
 טשינ סָאד זיא ריד ַאב זַא ,ךיא גָאז ,דלַאביװ ראנ ,קשפנ םעניילק ןַײד ןופ
 ךיד ןעמ טעװ ,ךיא גָאז ,ןטיינ .השעמ ענעגייא יד ךיוא זוא ,טאדטאדמא;
 ?פײַאי סָאד ?סָאװ ַײא .ןּפעלש טשינ ריד ןעמ טעװ דלאווג טימ ןוא טשינ
 זַא ,ךיא גָאז ,ןעקנעדעג טספרַאד ,ןגרָאז טשינ ,ךיא גאז ,ךיז וטספרַאד
 רענידרַאפ ַא ןוא ,סַאג רעד ןופ לרוחב ןייק ,רעוװ יבַא ןייק טשינ זיא רע
 - -ַאװַאב ,ךיא גָאז ,ןעז אמתסמ רע טעוי ,רענייש ַא ,ערה-ןיע ןייק ,רע ןזיא
 ןליפַא ןוא ,ךיא גָאז ,דניק סָאד ןוא דיד ,ןַײז וצ רעהעג סע יװ ,דיד ןענער
 ,טרפבו ,ןטַײל וצ ,הלילח ,ןעמוקנָא ןפרַאד טשינ ,ךיא נָאז ,עמַאמ יד
 -עג טשינ ךיוא ךָאנ ,ךיא גָאז ,ןיב ךיא ,ןיילַא טשינ טסבַײלב וד ,ךיא גָאז
 ,ןבַײלב ךיא לע ריד טימ ,ריד טימ ןעווענ ,ריא גָאז ,ןיב ךיא .ןברַאטש
 -וַארומ טשינ זַא ,ןריפ וצ טכַארבעג רעהַא ךיד טָאה ,,ךיא גָאז ,רעוו
 ףיש םַאב ןעמָאנ ןַײז ףֵא ןבירשרַאפ ריד טָאה ,ךיא גָאז ,רעו ?קישט
 ייהעלע ,ךיא גָאז ,ןטכַאד ריד דיז זָאל ?קישטווארומ טשינ זַא ,ןײגּפָארַא
 ?םיוא סָאד טכַאמ סָאװ ןוא .רענַײד ןיב ךיא ןוא ענַײמ ןיוש טסיב וד
 ןגירק ךיוא עקירעמַא ןיא ןעמ ןָאק ,ַײברעד ןטלַאה סָאד טעװ רעמַאס ןוא
 תדכ םעד ּפִא טנָאז ןוא טמענ קישטווַארומ ריאמ-םולש ןוא ,סנקעטש ריפ
 ,ןֶא ךימ טקוק ריא יוװ ,ןילַא ךיא ןוא .גָאט ןטוג ַא -- ןוא לארשיו השמ
 .חמותי ַא דעבענ .תונמחר דצמ ,סנטשרע .ןופרעד טַײװ קרַאטש טשינ ןיב
 טעוו סָאװ ,אישק יד ַײא ,ביוט עליטש א ,דניק ךעלרע ןַא -- תינשהו ןוא



 3 כי 9 ע - םבו 5 ש6-- 2 2 - + י 544 |

 אמתסמ טעוו ףיא ,טגָאזעג) יו |.זוא ,רעטָאפ ַא םָאנ .זיא ?קסיּפ ןטימ ןַײז ;

 | . ..ןסענרַאפ טשינ ךיוא!

 ַאב 'ןקישטװַארומ טַֿאכעגנָא .טָאה אקסעלַאֿפַאר == :?ןסעגרַאפ .---- 2

 -טורַא םיא רע טלָאװ ,ןיילַא ךיז רַאפ ןעמעש טשינ ךיז לָאז רע ,טנַאה רעד

 ריא ביוא ,ןבַײרשעצ וליִפַא ךַײא טימ ךימ ןַאק ךיא --- .ןשוק טּפַאכעג

 ,טליוו

 ַא ןביײרשרעטנ ןא טעװ .ריא ?שינעבַײרשעצ סָאד ןיא סאו וצ --

 ,טבַאנרעדּפַא טנַײה ,ןעמָאנ ןַײמ ףַא עקַאט ,קע ןַא ןוא .ךעלעסקעוו רַאּפ

 רעטציא ,גנידצלַא ןעננערב ןיוש ךַײא ךיא ?עװ ,ןַײז ךַײא אב לעוװ ךיא

 ?ןייג ןלעוװ ץעגרע אמתסמ ךָאד ריא טרעק

 טָאה רע זַא ,סעומש םעניא ןָאטעגנַײרַא יוזַא ןעוועג זיא ַאקסעלַאפַאר

 ןגיוא עשירטקעקע יד טימ גנַאלש- ענעלָאטש יד ?פיוו ,טקרעמַאבו טשינרָאנ

 ןגױצעגנַײרַא ןוא ןעמַארטש ןפרָאװענסױרַא ,ייז ַײבראפ ןפָאלעגכרוד זיא

 -נענרעד ןביוהעגנַא .םיוק ךיז ןֿבָאה .רעגייז םענופ סרעזַײוװ .יר .ןעמַארטש

 םרָאװ .סָאד ,ןטרָאד ןַײז ןיֹוׁש רע ףדַאד םורַא חעש ַא ןיא .ַײרד ןצ ןרעט

 -טנַײרפ רעייז ךיז טָאה רע ,ןצרַאה ןיא ןבעגעג ירב ַא םיא טָאה "ןטרָאד,

 -נַאל ןופ ענייא ןיא ךיז טּפַאכעגנַײרַא ,ןקישטוװַארומ טימ טנגעזעגּפָא ךעל

 יד ןעגנולשעגנַײא םיא טָאה םורָא טונימ רעבלַאה ַא ןיא ןוא ןענַאנַאװ עג

 ,שינרעטצניפ .עשידרערעטנוא

 גָאז ַא קישטווַארומ טָאה -- !טַײר-ֿללָא טסיב וד ,ריאמ-םולש ---

 ..ןיירט ןרעדנַא ןפַא ןקוקסיױרַא ןעמונעג ןוא ןַײֿלַא דיז וצ ןבעגעג

 נ .עקשטירעמַא סָאד טָא זיא סע דנַאל ַא רַאפ סָאװ ,רימ ףַא:רָאי אזַא

 !עקשטירעמַא!

 - קיצעביז ןוא ןביז לטיּפַאק =

 תויח ןשיווצ

 ןטבילעג ריא רַאפ טלעטשַאב טָאה קַאװיּפס עזָאר סָאװ ,טרָא רעד

 זיא סָאװ ,ןטרַאנ ןשינַאלַאַאז םענופ קרַאּפ רעד ןעוועג .זיא ,ַאקסעלַאּפַאר

 רעבירעד ןָאק עמ ןוא ,רעמוז יװ טכוזַאב קרַאטש ױזַא טשינ רעטניוו

 ,ןענעגעגַאב טשינ ריז םענייק טימ טעמכ ןוא ןריצַאּפש ַײרפ רָאנ טרָאד

 .ןגײטש ערעייז ןיא טרַאּפשעגנַײא ןעייטש סָאװ ,תויח יד טימ רעפיוא

 -נקוק טשינ ,ץַאלּפ ןטלעטשעגּפָא םוצ דלעה רעזדנוא זיא ןעמוקעג

 -רעדנַא עטוג טימ רָאד ,גָאט ןקיזָאד םעניא ןשינעטלַאהּפָא ענַײז ףַא קיד
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 ןיא טבעלענרעביא טָאה רע סָאװ ןוא .טַײצ רעד רַאפ רעִירפ העש ןכלאה

 ,נַײטש וצ גַײטש ןופ ,תויח יד ןשיווצ קידנדיצַאּפש העש ןבלַאהרעדנָא יד

 ןַײז ןופ ןרָאי עננוי ענַײז עֶלַא ןיא טבעלענרעביא טשינ רעכיז רע טָאה

 ןכלעוו וצ ,טנעמַאמ םעד ןופ טייקיטכיוו יד .טלעוו רעה ףַא ןַײז דנו-ענ
 ץרַאה סָאד זַא ,גונעג ןעוועג ןיילַא ןיוש זיא ,ןרָאי טימ ןרָאי טבערטש רע

 ןוא .בלול ַא יװ ןרעטיצ רע לָאז ןיילַא ןוא ,רעמַאה ַא יו ןּפַאלק םיא לָאז

 ןוא תובשחמ עדליוו יײלרעלַא ּפָאק ןפַא ןעמוקענפיורַא םיא ןענַײז וצרעד
 -ירעיורט רענייא ,ןעקנַאדעג עקירעיורט ,עצרַאװש ,ןעקנַאדעג עקידהנושמ

 יז בא -- טכַארטעג ךיז רע טָאה -- סייו רעוו ;ןרעדנַא םענופ רעק

 טעוװ יז סָאװ טימ ,סייוו רעוו --- ןעמוק טעוװ יז זַא ןוא ?ןעמוק ראג טעוו

 ,"ןטייק ענעדלָאנ, יד טימ ריא ַאב ךיז טוט סע סָאװ ,סייוו רעוו ?ןעמוק

 סָאװ ,סייו רעוו ,?ווירב ריא ןיא ןעקנּוװעגנָא םיא טָאה יז עכלעוו ףַא

 -עצס ַא רַאפ טונימ רעטצעל רעד ןיא ןעמוקרָאפ טנַאקענ טָאה ריא ַאב

 ןַא ץעגרע ןַארַאפ זיא סע רָאנ ּוװ ,גנידצלַא ...?ךַאמלעטס ַאשירג טימ ענ

 ןיא ,ןצרַאװש ןיא טליהעגנַײא ,הבשחמ ערעטצניפ ַא ,קנַאדעג רעקיטעמוא

 ןבירטעג טשינ טָאה רע ?פיוו ןוא .ןַײרַא ּפָאק ןיא םיא וצ ןכָאוקעג סע

 "עג טשינ ךיז טָאה רע ?פיוו ןוא ,תובשחמ עלעקנוט עקיזָאד יד ךיז ןֹופ

 .קִיֹור ןַײז לָאז רע ,ןבעגענַײא טשינ םיא ךיז טָאה ,ךיז ןעמוקוצַײב טסַײלפ

 -קיטכיוו רעד ,טנעמַאמ רעקיטכיוװ ַא ןַײרַא טערט סע זַא ,טליפעג טָאה רע
 םעד ףַא טכַארטרַאפ ךיז רע טאה קידנליוװ טשינ ןוא ,ןבעל ןַײז ןיא רעטפ

 יו -- ןקישטווַאדומ םעד טימ טעברַאענּפָא סָאװ רָאנ טָאה רע סָאװ

 עקידלוש-המשנייד-טָאג יד םידיב טפיוקרַאפ סָאװ רָאנ םיא טָאה רע ױזַא

 ,ךַאז ַא רעביא טינ עמ יוװ ,טנַאה וצ טנַאה ןופ יז ןבענעגרעביא ,עקטַאלז
 םיא ןעק רע סָאװ ,ןשטנעמ א וצ ?ןעמעוו וצ ןוא .טכענק ַא ,ףַאלקש ַא
 נַײה טשרע ןיא רע יו םעדכַאנ ?ןעו ןוא .טשינ םיא סייוו ןוא טשיי

 וצ ריא ןלַאפ ,עקטַאלז רעמערָא רעד וצ ןפיול ןעוועג טיירנ ירפרעדניא

 טכַאד סע ןוא !?קיבייא ףַא רעריא ,רעריא זיא רע זַא ,ריא ןרעווש ,סיפ יד

 -רעליטש ןַײרַא רעיוא ןיא םיא טעשטּפעש רעצעמע ןַא ,סיוא םיא דיז

 ...ןןיק -- !ןיק -- !ןיק-- :טייה

 ןשיווצ ,ןטרָאנ ןשיגַאלַאָאז ןיא רעטַײוװ ךיז טפיטרַאפ ַאקסעלַאפַאר

 רע .טשינ רע ןָאק -- ןיילַא ךיז ןופ ןפיולטנַא ןלעוו טלָאוװ רע .תויח יד

 ןבעל ןַײז ןופ ענעגנַאנרַאפ עצנַאנ סָאד ןשיװּפָא ,ןקעמסיוא ןלעוװ טלָאוװ

 ןוא רָאלק יױזַא ןניױא יד רַאפ םיא טגיל סע ,אברדַא .טשינ רע ןַאק --

 ענַײז עֶלַא טיש ,סנכערברַאפ עניילק ןוא עסיורג ענַײז עלַא טימ ךעלטַײד
 טנעייל ,ךוב ןפָא ןַא ןופ יווװ ,ןוא ,ןלַאעדיא ןוא ןעננובעדטש עשיטסיטרַא

 -קספ םעד ןוא ,טריפעגרעטנוא ךיז טָאה ןיילַא רע סָאװ ,?כח-ךס םעד רע

 -רךַאפ ַא רע ןיא שטנעמ סלַא :ןבעגענסיױרַא ךיז טָאה ןיילַא רע ןכלעוו ,ןיד
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 -מורַא ,קיטשינ ןוא ןיילס רע זיא טסיטרַא סלַא ...!ןיק ַא ,ןיק ַא ,רעכערב
 ,סעמַאלקער עשלַאפ ןיא ןעקנוטעגנַײא ,ךעלעשטנעמ עניילק טימ טלגנירעג
 ,ןפיולּפָא ךָאנ ןלעוו ןרעסַאוװ דס ַא ...!ףָאלב ןוא ףָאלב ּפָארַא זיב ןביוא ןופ
 ןרעוו בורח ןלעוו תוחבזמ דס ַא ,ןרעוו טכַארבענפיוא ןלעוו תונברק דס ַא
 ןופ ריט טַײז רעד ןופ ןסיורד ןיא ,טציא יוװ ,ןייטש רע טעוװ ךָאנ ןוא ---
 ,עננוי ןַײז ףיוא זַײוװדניק ןופ ךדיז טסַײר סע ןיהּווו ,?לּפמעט ןקילייה םענעי
 ,טליפרעד רע ...?סע טייג רעוו !ַאש רָאנ ...המשנ עטקיטייוועצ ןיוש רָאנ
 טיירב ןרָאװעג ןענַײז ןניוא יד ,טלעטשענּפָא םיא ךיז טָאה ץרַאה סָאד יו
 -ןיוש טשינ ?עשז-ןיוש טשינ ;סױרַא ייז ןעננירּפש טָא-טָא ,קיכעלַײק ןוא

 -?טימ ַא ךיז טדַײנש םיא ןגעקַא .רעקרַאטש ךָאנ ןַײא ךיז טקוק רע ?עשז

 יז ךַאנ ,טייג יז טשינ סָאװ ,יורפ רענייש-דליב ַא ןופ רוניפ עקיסעמ
 ..?"יז. סָאד זיא עשז-ןיוש טשינ .ןטפול יד ןיא ךיז טנַארט ,טבעווש

 ."יז, ןעווענ זיא סָאד ,ָאי
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 -ַאב ןלָאז רימ זַא ,טלעוו רעד ףַא ןפַארטעג טשינ ךָאנ ךדיז טָאה סע

 ןעניפעג ןוא ,טרַאװרעד ןבָאה רימ ןכלעוו ,םעד ןשטנעמ ַא ןיא ןענענענ

 טשינ ןיא סע .ןעניפעג וצ טקוקענסיױרַא ןבָאה רימ סָאװ סָאד םיא ןיא

 .תומולח ענַײז ןיא טלעטשעגרַאפ ךיז טָאה ַאקסעלַאּפַאר עכלעוו ,יד ןעוועג
 -עלָאה ןיא טנעקעג טָאה רע עכלעוו ,לזייר יד טשינ ןעוועג טשינ זיא סע

 -ַאטנַאפ רעד ןיא טלָאמעג ךיז טָאה רע סָאװ ,עזאר יד טשינ ןוא ,יטשענ

 ןעזענסיוא םיא טָאה יז .ןעזרעד ךיז רַאפ רע טָאה ערעדנַא ץנַאנ ַא .עיז

 ךיז טָאה רע יוװ ,שרעדנַא ,שרעדנַא ןוא רעטלע ךס ַא ןוא רעפערג דס ַא
 םיא ךיז יז טָאה טלַאק וצ ןוא גנערטש וצ ,טסנרע וצ ;טלעטשעגרַאפ

 יד רָאנ .ןעזרעד יז טָאה רע סָאװ ,טונימ רעטשרע רעד ןיא ןזיווענסיוא

 .ןניוא-רענַײניצ עקידרעַײפ עצרַאוװש-טָאמ עבלעז יד ןעוועג ןענַײז ןניוא

 ,ָאקסעלַאפַאר רעד טשינ ןניוא עריא ןיא ןעזענסיוא טָאה רע ךיוא |
 ,לבייל רעד טשינ ןוא ,תומולח עריא ןיא טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה יז סָאװ
 .רדח ןופ ןורכז ןיא ריא ַאב ןבילברַאפ ןיא רעכלעוו ,לגנַיי סדיגנ םעד
 ענַײז רָאנ ךיז ןבָאה טרעדנערַאפ טשינ .טרעדנעראפ ןצנַאגניא ,ןצנַאגניא
 ןענַאטשעג ױזַא ייז ןענַײז טונימ א .ןגיוא עדלימ עיולב עטוג ענַײז ,ןניוא

 ןריר וצ טשינ ןוא ןדיירוצסיוא טרָאוװ ַא ןֵא ,ערעדנַא סָאד ןגעקַא סנייאז
 רעטכיזעג ערעייז ףַא ןענעייל עדייב זַא ,ןעזענסיוא טָאה סע .רבא ןַא טימ

 יד ןניוא ערעייז ןיא ןעניפענ ןליוו עדייב זַא ,ענעננַאגרַאפ עצנַאג סָאד

 טשינ ױזַא ייז רַאפ ןעגנַאנעגקעװַא זיא סָאװ ,טננוי רעייז ןופ עטכישענ

 .טלעוו רעד ףַא ןַײז דנו-ענ ןסיורג רעייז ןיא ,דמערפ רעד ןיא ,ךעליירפ

 דלַאב .טונימ ןייא ,טונימ ַא יו ןעמונעגנ טשינ רעמ רעבָא טָאה ץלַא סָאד

 רע ןוא ,לכיימש רעטשרע .רעד ,לכיימש ַא םינּפ ריא ףַא ןזיווַאב דיז טָאה:
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 יצ ַא םיא טָאה סע ןוא ןָאטעג ?ּפַאצ ַא טָאה ץרַאה ןַײז זַא ,טליפרעד מָאה

 ,טעננַאמ א יו ריא וצ ןבענענ

 ןפַא .ןעגנַאנענרעטנוא ןוז יד ,ןשָאלענסיוא גנַאל ןיוש זיא נָאט רעד

 עדייב ערעזדנוא .ןעמוװשענסױרַא זַײא הנבל יד ,ןרעטש ןרירעמעש ?מיה

 ןוא ץלַא ךָאנ ןציז ,קַאוויּפס ?זייר ןוא ָאקסעלַאפַאר ?בייל ,ןדלעה עננוי

 סטָאנ, ,רעטַאעט עשידִיי סָאד ,יטשענעלַאה ןענַאמרעד ייז .ןדייר ןוא ןדייר

 | ..ןרעטש עקידנעשזדנַאלב יד ,הפרש יד ,"סָאג

 נָאליּפע

 ווירב

 טנַײרפ ןטוג ןַײז וצ ךאמלעטס ריאמ ןופ

 יו ,זיא'ס ,תוישק ןייק טשינ גערפ ,רעדורב ,סָאד זיא ױזַא טא.

 ייז ןטלָאוװ יבַײכענ .טשינרַאג רָאנ .ךעלעטלעוו טימ טלעוו ַא ,רע טנאז
 -- ךודיש סיוא טרעוו דודיש ַא ,דיז טכַאמ סע .קע ןֵא ןוא ןעגנַאנעצ דיז
 ,ןעמ ןיא טנַײרפ עטונ יא ,ךודיש סיוא יא ,ןיינ זיא ?ןָאט ןעמ לָאז סָאװ

 ןיא טנַײרפ עטונ וצ טנַײרפ עטונ ?טנַײרפ עטונ ריא טניימ ױזַא יו רָאנ

 ןוא .ךָאו עלַא ערעדנַא סָאד סנייא ךעלווידב ריז טבַײרש עמ .ךדַײלנ טשינ
 רע טבַײרש ,ןַאמסדנַאל ריא טימ םיא טימ ,ןיילַא ןעזָאר טימ רָאנ טשינ

 ןבָאה ייווצ יד טניז ןופ .סע טסייה ןָאקסעלַאפַאר םעד טימ ,רעביא ךיז

 נייא ןרָאװעג ןעמ זיא ,ןָאקסעלַאפַאר םעד טימ ַאשירג ןַײמ ,טנעקרעד דיז

 ןרעדנַא םענופ סנייא טלַאה ןעמ ןוא ,תחַא שפנ ,ןטָאזענוצ ןרעדנַא םוצ

 ,ונ ךַײש טשינ: ךָאד זיא --- ?ווָאבויל, טסעומש עמ זַא ,האולמו םלוע ןַא

 ,טשינרַאנ דיוא זיא ,ןיילַא סָאד ןעוועג רָאנ טלָאוװ ?ףיורעד ריא טנָאז סָאוװ
 רַאפ ןויזב רעד רעבָא זיא .אחינ רימ זיא ביל ןזיא ריד זַא ,ריא טגָאז יו

 ייז לָאז ךיא םערָאװ ?ןיילַא ךיא טשינ זַא ,קידלוש זיא רעוו ןוא ,ןטַײל
 -סעלַאפַאר םעד ףֵא רעטַאעט ןשידִיי ןיא טלָאמעד ןעננערב ןעוועג טשינ

 ףרַאד ןעמעלַא ךָאנ ןוא ,.ןעוװעג טשינרָאנ ךָאד טלָאוװ ,םיפענעב סָאק
 טלָאװ ריא !ַאש ןיש חתּפ ןוא -- רעסַאװ טימ ליומ ןלופ ַא ןעמעננָא ןעמ

 עמ .טלעו רעד רעביא ךיז טנָארט סע סעקטָאילּפ ַא רַאפ סָאװ ,ןרעה
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 -לַא ןַא ןיא ַאקסעלַאפַאר ןַאמ-חרבח םעד טָא טימ ןעזָאר ןשיווצ זַא ,טנָאז
 -רעדניק ןופ ךָאנ ,ןֵא ןעוו ךיא סייוו ןופ שינעבילרַאפ ַא ,עטכישענ עט
 סָאד ךיא לייצרעד ..,הּפו ןעמ טלעטש ןגרָאמ-טנַײה טשינ ןוא ,ןרָאי
 הנותח טשינ טעוו עזַאר ,רע טגָאז ,ןטַײקשירַאנ ;רע טכַאל ,ןעשירגנ ןַײמ

 "וטשינ ?ָאמ נײק טרעה ריא ,טשינ לָאמנייק ןָאקסעלַאפַאר רַאפ ןבָאה

 ןוא םירמימ עכלעזַא ןָא ךיז ןעמ טרעה סָאד ןוא ,קלָאט א יינרעד טנַײה

 ייז ןעמוק ,ןציַאה ןפא רעטיב זיא'ס גונעג ,ןשלח ןָאק עמ סָאװ ,םירוביד

 ,ןנָאז ךַײא ?עוו ךיא סָאװ ,ריא טרעה !ןדנווװ יד ףַא ןצלַאז ןוא ןייג וצ

 זַא ןוא ...!ענדוקסַאּפ ַא רָאנ ,המוא עניילק ַא ןענַײז ןדִיי ?טנַײרפ רעביל
 טָאה ריא יװ ,ןַאדנָאל ןייק ןבַײרש רימ ריא טלָאז ,ןבַײרש רימ טעוװ ריא

 בָאה ךיא סָאװו ,טשינ ?ביארַאֿפ ןייק טָאה ןוא ,רעהַא זיב ןבירשעג רימ

 ןטוג א רַאפ ץרַאה סָאד סיוא ךיז טדער עמ .ּפָאק ַא טלודעגנָא ךַײא

 ,רעגנירג ןרעוו טעוו'ס ,ןעמ טניימ טנַײרפ

 נָא ןוא ןטכַאלפעצ ןוא טיירדעצ זיא סָאװ ,טנַײרפ רעַײא רימ ןופ

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ףַא טלדורדעג
 ."ךַאמלעטס ריאמ

|| 

 קַאּפושטש טרעבלַא וצ קישטווַארומ ריאמ-םולש ןופ

 דרע רעד ןיא ךעד בָאה ךע קידרעצפיפ ןַײד ריד וטסָאה ָאד טא
 ריד ןייֵלַא טרעדניצַא דנַאטשמיא םעשַא ךירָאב ןיב ךע רענייב יד טימ

 בַײרש ךע ןוא טלעג ןבָאה טפרַאדַאב וד ביוא רעקעצפיפ ַא ןעַײלסיױא

 ךעז יז טָאה סעקשַאר סיורג רַאפ ןעניז ןופ זיא ?דיימ סנוַאכ ןַײד זַא ריד
 רעִירפ יז לָאז ןעמעוו רַאפ טשינ סייוו ןוא םענַאסַאכ ייווצ טימ טנרָאװַאב

 טימ עּפיכ ןלעטש טפרַאדַאב יז טלָאוװ ןנלָאפ ךעמ לָאז יז ןבָאה ענעסַאכ

 ןוא טלעג טימ טּפיטשעגנָא זיא ךַאמלעטס ַאשירג רעד טָא םערָאװ עדייב

 טאי רענעיֵא טא ןיא ןבירשענ ןיוש ריד ךע בָאה ןסָאכ רעטייווצ רעד

 -ַאנ ןקילייה ןטימ רע טסייה דניצַא סָאװ שטיוװַאלַאפַאר יטשענעלַאה ןופ
 רעדנעלגנייא יד םערָאװ ןרעדעפ יד ןיא קרַאטש זיא ןוא עקסעלַאפַאר ןעמ

 ןופ דעלדנער טימ םיא ןטישַאב ןוא ךיז וצ טעילַאמכעגרעביא םיא ןבָאה

 "עג םוש ןייק עטַאסיל ךָאנ בָאה ךע זַא דיד בַײרש ךע ןוא סיפ ןזיב ּפָאק

 ַא רָאנ לרעטַאעט ןייק טשינ טסייה סָאד ?רעטַאעט א ךָאנ קוק ךע טפעש

 ןוא ןעגנידּפָא ךע טלָאװ טלעג ןכַײלנ ןיא ןכַאמ ךעז לָאזס ?זַײה ?יװעדָאוװ

 ריד ךע ףרַאד רעטַאעט עשידִיי סָאד שטָאכ סענויב עטונ טכַאמעג טלָאװ
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 עמ ןרָאװענ יַלַאק ?סיב ַא עקשטירעמא ןיא ַָאד זיא ךעלטנפָא ץנַאג ןנָאז

 עשטַײד עטסעב יד ןילרעב ןופ ןעגנערבּפָארַא ןביוהעגנָא רָאנ ןיוש טָאה

 נָאלק א ןוענַאנ עקשטירעמַא ןַײרַא נָאט ןיא ייז טלָאצ עמ ןוא ןרָאיטקַא

 ןַײד טימ ךָאנ ןַאק עמ זַא ךע ןיימ סָאװ סעּפע ןיב רָאנ ןסעבמָאלַאק וצ
 -לֵא ריד ךע בַײרש ןעכעב עקשטירעמַא ןיא ןעמענסיוא שעדַאקעמ לָאק
 ןלעװו ןרָאפ וןצ םוק ןוא דנַאלנסיר הַא ַײּפש ַא וט טסליוו וד ביוא טרעב
 טימ ל?גייב קַאב ןוא ךרע רעד ןיא גיל טשינ זַא ןוא סעפטיש ןכַאמ רימ
 לָאפסקנעטכַא

 ,"קישטווַארומ רעיימ בולש

 ַא ןרָאװעג ריווענג ךיא ןיב טשרעקַא יטכַאקַָאש רעקיא,
 רעה טרָא ןפַא דלַאב ערוּפַאק יד ןַײא עטסמענ סע טסרעה וד זַא סָאװ סַײנ
 -ענ ןיוש ריד בָאה ךע סָאװ ןכַאמצַאה רעזדנוא ךָאד טסקנעדעג עסנַאמ ַא
 טבַאמ ןוא סע טסייה ךַאמצַאה וװעשַאיעמ ךיז רע זיא ןָאדנָאל ןופ ןבירש
 עקטַאלז ?רעטסעוװוש ַא רעביא טזָאל ןוא סעמיצ ןייד דערָאב ברַאטש ַא
 עקַאט יז בָאה ךע ןרָאסעכ ַא טימ שטָאכ עקצַאצ ַא ?דיימ ַא יז טסייה
 ךעז טזַאל עלַאק ןסָאכ ןרָאװעג טשינ ריש-ריש טאהעג ןעניז ןיא קרַאטש
 ףעדט טלייצרעד עמ יו ענעסַאכ רָאנ טָאה יז זַא עסנַאמ ַא סיוא רעבָא
 רַאפ עקַאט ןפערט עקַאמ ַא עטסעוװ ּפעק ןעצ טימ ןַײז טסלַאז ןעמעוו רַאפ
 ןוא ןרעװו רע לָאז יֵאמעְׁש ךַאמיא ַאקסעלַאפַאר ןַאמערוװעכ םענעיַא טָא
 ןיימ לזייר עקַאט יז ץלַא ךיא רַאפ טלעוו יד ןַײא ױזַא טגייל עטסניימ רעוו

 ןוא קילנ ןבעג ױזַא רימ לָאז טָאנ ענענישעמ יד לדיימ סנזַאכ ןַײד דע
 ךעז עטסרַאד ןיילַא נָאז : קַאלש אזא ףֵא רָאנ ךעז טכיר יינ עכַאלצַאה
 טשצניוו סע יו דרע רעד ןיא ןלייא ןַײנ ךדַארייק יוװ ןטרָאד ןבָארגַאב טשינ
 רָאפסקנעטכַא טימ ןצרעה ןפיט ןופ ריד

 ,"קישטווַארומ רעיימ בולש

 בלַאוש אטעירנעה וצ קַאזַאק עלעדנַײרב ןופ

 ךַײא סע טיינ יוװ ,ננידצלַא ,וינחמשנ ,סיױרַא רימ טבַײרש זוא,

 -ַאװ ,טַײר-ללָא טנעז ריא זַא ,ףָאה ךיא ?גרעבסענַאהַאי םעד ןיא ןטרָאד
 -ַאפליפ א ןיא רע זַא ,ןנָאז עלַא ?ניוא זייב ןייק ,ּפָא ךַײא טיינ סָאװ םער
 טימ סטנַאמַײד ליפיוזַא טפיוקעג ךַײא טָאה רע ןַא ןוא רענַאילימ רעכ
 ,ןפיֹוק וצ ליפוזַא ןענינרַאפ ךיז ןַאק רעלעפעקקָאר א רָאנ זַא ,ןטנַאילירב
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 .טיירפעג ךימ טָאה סָאד יױזַא יו ,ןלעטשרָאפ טשינרָאנ ךַײא טנַאק ריא

 ךעבענ ךיז טָאה ריא ױזַא יו ,ךיא יו ,?יפיוזַא ךָאנ סייוו רעוו םערָאוװ

 עטצעל יד ןליפַא ןוא ,רעדירב ערעַײא ַאב ןבעל עצנַאג סָאד טנָאלּפעג

 ַא ןכַאמ ןוא טלעג ןייש ןענידרַאפ ןביוהעגנָא ןיוש טָאה ריא זַא ,טַײצ

 רעד ,ןטונ טימ רענייא ,רעסַאו סָאד טכַאקענסיוא ךַײא ייז ןבָאה ,ןבעל

 ייז ,ןדייר טשינ סטכעלש ןייק ייז ףַא ליוז ךיא ,ןזייב טימ רערעדנַא

 רעַײא טרעװ טשינ ןענַײז ייז ,ןבעל'כ רָאנ .רעדירב ערעַײא ךָאד ןענַײז
 -מיש טשינ ייז ליוװ ןוא ןענעפ.ח טשינ ךַײא ףרַאד ךיא ,לרענניפ טסדנימ

 ,לנָאנ ןטסדנימ רעַײא רַאפ חדּפכ יד ןַײז עדייב ןגעמ ייז ,ןבעל'כ רָאנ ,ןפ

 ענַײז טימ ןוא דעלעדייר עסיז ענַײז טימ ?סינ רעַײא טסעומש רעוו ןוא
 רע שיטַײל ןוא ךעלטנדַא יו ,ןענעכעה םיא טימ ךיז געמ טָאג ,תועובש

 ,םלוע לש ונובר ,ןליבסנַאמ עלַא ףַא רָאי ַאזַא ,ןעגנַאנַאב רימ טימ ריז טָאה

 א זיא'ס .עקינַײז סָאד טָאה רע ,ךַײא טלָאמ .ןייֵלַא םיא ףַא לזמ ַאזַא ןוא

 עקַאט ןיימ ךיא ,געט ןוא ןרָאי ענַײז ףַא ןסירענסיוא טרעוו רע זַא ,הרבס

 -וא ןיוש רע טָאה ,ןכָארקעצ ןזיא ענומַאק יד טניז ,לסינ רעדורב רעַײא

 ,סעיצַאניבמַאק ענַײז עלַא טימ ןלַאפעגכרוד ,תורז-חדובע עלַא טנידעגרעב

 טימ דִיי ַא ץעגרע טּפַאטרעד טָאה רעגעיצַאניבמַאק עַײנ א רע טָאה טציא

 "יא ןשיֿפַא טּפעלק ןוא ,ריּפַאּפ ןופ טכַאמעג ,שדקמה-תיב ןופ לעדָאמ ַא
 -ױבמָאק רעד טימ ןרעוו ןבָארגַאב אמתסמ טעוװ ןוא קרָאידוינ ץנַאנ רעב

 ךַײא רַאפ ןלָאצ םיא געמ טָאג .סעיצַאניבמָאק עלַא טימ יוװ ךַײלג ,עיצַאנ

 ךלָאנ ַא ןיוש זיא קַאזיא דעדורב רעַײא ,לאהשי ?כ ראפ ןוא רימ רַאפ ןוא

 -ונ ַא ךיוא .ןעמונעג טשינ ךיוא םיא טָאה חור רעד לָאװבָא ,םיא ןנעקַא

 םי ןיא ןלַאפ רָאנ סע לָאז ,ךַײא ףַא סיוא טדער רעד סָאװ .המשנ עט

 זַא ןוא טלעג רַאפ טפיוקרַאפ ןיילַא ךַײא טָאה ריא זַא ,טנַאז רע .,ןַײרַא
 ,.רעטרעוו ענַײז ןגָאזכָאנ טשינרַאג ליוו ךיא ,,טימ טלדנאה ןַאמ רעַײא

 ,ןטָארעג ךַײא טלָאװ ךיא .רַאלַאד ןטסיוװ ןרעביא ?סָאװ רעביא ץלַא ןוא

 ךיז געמ רע .רַאלַאד רַאֹּפ ַא טימ ליומ סָאד ןּפפטטשרַאפ םיא טלָאז ריא
 טעװ רעוו ,ןפלעה טשינ רענייק םיא טעוװ סַאג ןטימ ןיא ָאד ןעיצסיוא

 יז טקנערק גנַאל יוװ ?"ייווָאלַאס רעשזמַאל, רעד ?ןקוקמורַא םיא הַא ךיז

 םעד ןפרָאװעגּפָארַא ןיוש טָאה יז !רָאה עטיור עריא טימ ענַײז עטנזח יד

 -ניק עריא !טייקיניילק ַא סעסימ עצנַאג ַא ןרָאװעג ןיא ןוא קורַאּפ ןלעג

 :תחדק ַא יו הנידמ א .סעטעּפָאל טימ דלַאנ ַאד ןרַאש ,ןעמ טנָאז ,רעד

 וצ ןעמוק טעװ ןזח רעשזמָאל ַא זַא ,ךדיז טכער יינ ,ןָא טּפַאכ סע ןעמעוו

 ןוא ,ןטליגּפָא םיא ןעמ טעװ ,סרעקיּפ ערטסַאילַאכ ַא טימ רעהַא ןרָאפ
 -ָאק רעשיסוד ַא לפיוו ,ליפיוזַא טַארוקַא ןזח רעד טָא ךיז ןיא טָאה רשוי

 טנעס ַא ייז רע טעוװ ,ןעָיוצסיוא םיא רַאפ ךדיז ןלָאז רעדירב ערעַײא ,קַאז

 -סיוא ךיז טָאה סָאװ ,רעמַאלק רעטסימ ?רעמ וטכפרַאד סָאװ ,ןבענ טשינ
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 ןוא טכַארבענּפַארַא ייז טָאה רע זיב ,החּפשמ רעד טימ םיא ףַא טכַארבענ

 תואצוה ףַא ןגַארקעג םיוק רע טָאה טציא ,ענומָאק יד טלעטשעגפיונוצ

 םיא טָאה סע דעוו ,ריא טסייוו ןוא ,ןָאדנָאל ןייק קירוצ ןרָאפוצקעוװַא

 ריא טעוװ ,ּפעק ןצכַא טימ ןַײז טעוו ריא זַא ?רַאלָאד רַאּפ יד ןעולענסיוא

 "וצ טָאה סָאוװ קישטווַארומ ?זמולש רעד טָא אקווד -- .ןפערט טשינ ךיוא

 ,ןרענניז רעד טימ ןתח םענעזעוועג רעַײא ,?רָאּפ ערעַײט סָאד טריפענפיונ

 טימ ,ןתח ןטשרע ןטימ !קערש ַא ,זָאנ יד ןסיררַאפ דניצַא טָאה סָאװ

 ַא טימ ךָאנ ןוא ,ןעגנַאנעצ ,טָאנ ןעקנַאד ןיוש ךיז יז זיא ,ןכַאמלעטס

 טלָאװעג טָאה ,ןעמ טגָאז ,ךַאמלעטס רעטְלַא רעד .וצרעד לַאדנַאקס ןסיורג
 תורצ ענַײמ .טזָאלרעד טשינ ןוז רעד רעבָא טָאה ,ריא טימ ןדָאל ךיז
 בָאה ױזַא .טשינ ךיא סייוו -- תמא ןיא סָאד לפיוו ףַא !ּפָאק רעייז ףַא
 ,ךיא ףיוקרַאפ סָאד -- טפיוקעג בָאה ךיא סָאװ .ןלייצרעד טרעהעגנ ךיא

 טסייה ןרעַײא טימ ,םענעי טימ ןוא .,,ןענַאטשעג טשינ ךדיא ןיב סנּפָאקוצ
 יד ,קיבייא ףַא ,טנָאז עמ יוװ ,ןוא ,ןעגנַאנעצ ךיוא ןיוש ךיז יז זיא ,סע

 "עוו רעכביֵא טפערט ןוא ,טלטרעוועצ קרַאטש ,ןעמ טגָאז ,דיז ןבָאה עדייב

 תמא םעד .לרעטסעווש סנַאמצלָאה רעביא ,עקַאט ןעקטַאלז רעביא ?ןעמ
 "עננָא ריא בָאה ךיא ,ןפלאהענטימ קינייװ טשינ ָאד ךיא בָאה ,טגָאזעג

 -סיורַא ,תמא םעד ריא רַאפ טניילעגסיוא ךעלטנפא ץנַאנ ,ווירב ַא ןבידש

 םעד טָא ןופ ןעמוקַאבוצסיױורַא ןעגנולעג זיא רימ סָאװ ,גנידצלַא ןבירשעג

 -סעווש סכַאמצַאה טימ ןַאמָאר סָאקסעלַאפַאר ןגעוו קישטווַארומ טסירעפַא
 ןזָאלוצ ךימ לָאז יז ,היכז יד טַאהעג טשינ בָאה ךיא שטָאכ ןוא ,לרעט
 ךיא ...ךיז טכָאק טרָאד סָאװ ,גנידצלַא ךיא סייוו ןנעוװװטסעדנופ ,ךיז ןצ

 ןעוועג ןיא דוככ םענענייא ריא טימ ןייֵלַא עזָאר זַא ,ליּפשַײב םוצ סייוו

 נָא קרַאטש טָאה ןוא ןעקטַאלז רעטסעווש סנַאמצלָאה ַאב ךוזַאב ַא טימ

 ..ןָאקסעלַאפַאר ןופ טָאהעג טָאה ענעי סָאװ ,דניק ןרשכ םענופ ןלָאװקעג

 זופ םענייא ןיא ןטָארטעגנַײרַא זיא ָאקסעלַאפַאר זַא ,ךיא סייוו דעטַײװ
 טָאה סָאו ,לעקינ רעטסימ רָאנ ,סרעטַאעט עשילננע עניה עטסערג יד

 עסיורג ַא טרעדאפעג טָאה ,ןָאזעס ןצנַאנ ןפַא טקַארטנַאק א םיא טימ

 טקנוּפ ,טלעג ןיא יױזַא טייטשרַאפ סָאװ ,ָאקסעלַאפַאר ויִלַאפ ןוא ,עמוס

 ןיא רָאנ .ןעמוקַאב טשינ קַאלש םעד רעוש טָאה ,ןטנַאילירב ןיא ךיא יו

 .ךיז ףַא סָאד טמענ יז זַא ,טנַאזעג טָאה ןוא עזָאר ןסקַאוװעגנסיױוא רעדיוו

 ,טשינ ךיא סייוו --- תמא ןיא ַאד ל?לפיוו ףַא ?השעמ ַאזַא ךַײא טלעפעג יו

 טשינ ךיא ןיב סנּפָאקוצ .ךיא ףיוקרַאפ סָאד -- טפיוקענ בָאה ךיא סָאװ
 ריא ,ןבעל'כ ,וינעבויל ,ןַײז אנקמ טשינ ייז טפרַאד ריא רָאנ .,,ןענַאטשעג

 -ייר טנעז ריא ,ןפלָאהעג ךַײא טָאה טָאנ ,דרע רעד ןיא ןעמעלַא ייז טָאה

 טָאה סעסערד ןֹוא ,ריא ןופ קומש רעמ טגָאמרַאפ ריא ןוא ייז ןֹופ רעכ

 ריא טפרַאד עניב רעד ךָאנ ןעקנעב ןֹוא ,ריא ןופ ערענעש ךיוא ריא
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 טײקשירַאנ ַא -- טשינ ?ביארַאפ ןייק רימ טָאה -- זיא'ס .,טשינ ךיוא
 רעסעב טבעל טעז ריא .ענעצס רעד ךָאנ ױזַא טקנעב ריא סָאװ ,ךַײא ןופ

 ןוא גָאטליוװ ןַא ךַײא טוט ןוא דובכ ןיא ןזא רשוע ןיא נַאט ןטוג ַא

 -ַאט ןיימ ךיא ,החּפשמ רעַײא ,וינהמשנ ,טשינ טסעגרַאפ ןוא סנגינעגרַאפ
 ןוא טנידרַאפ טשינ ךַײא ַאב סע ןבָאה ייז לָאװבַא ,ערעַײא רעדירב יד עק

 טּפַאכ רָאנ .עדווירק רעייז ןעמעננַא דימ לָאז ךיא ,טשינ יאדווַא רימ ַאב

 ןיא ,עדמערפ וצ ןעמוקנָא ןפראד ןלָאז ייז רעדייא .רָאי רעטונג רעד ייז
 ,ינעצרַאה טשינ טסעגרַאפ ןוא ,ןזָאלרעד טשינ סע טלָאז ריא ,רעכַײלנ
 .ןבעל ןוא בַײל טימ ןבענענרעביא ךַײא ןיא סָאװ ,ןדנַײרפ רעַײא .ךיוא

 ךיא לעװ ,ןפרַאד טעו ריא סָאװ ןוא ,?ווידב ַא לָאמַא ןַײרַא רימ טבַײרש
 -כער א סעּפע ךַײא אב ןעניפענ ךיז טעוו רעמַאט ןוא ,ןנלַאפסיוא ךַײא

 ךַײא וצ ןרָאפ וצ ןעמוק ךיא לע ,רימ טבַײרש ,רימ רַאפ בַאשזד רעט

 -ָאו ,טלעו רענעי ףַא יװ טַײװ יױזַא זיא'ס לָאװבָא ,גרעבסענַאהַאי ןייק
 טימ ןסובמָאלַאק ןופ דנַאל סָאד ןסענענוצ ןיוש רימ ךיז טָאה סע םער

 ןעמוק ייז ףַא לֵאז'ס ,ןרָאיטקַא ערעזדנוא טּפיוהרעביא ןוא ןשטנעמ יד
 טשינ ייז ןופ לָאז טיִלּפו דירש ןייק ,גָאט ןייא ןיא ןעמעלַא ףַא הפנמ ַא

 ,ןמֶא ,ןמֶא ,ןמָא ןביַײלב

 ,ןשוק 1000 רעביא ךַײא קיש ךיא

 ןדנַײרפ עטסנבענענרעביא רעַײא

 ,"קַאינרעשט ענַײרב

 וע

 רעטכָאט ריא וצ עטנזח יד האל ןופ

 יװ .ריד ףַא סױרַא ןיוש קוק ךיא זַא ,דניק ןַײמ ,ןסיוו ַײז ןוא;..;

 -ַאו .טסַאנוצ יטשענעלַאה ןייק ןרָאפ וצ טסמוק וד זַא ,רימ טסבַײרש וד
 סָאװ .הריד יד טפיוקרַאפ גנַאל ןיוש ךיא טלָאװ ,סָאד טשינ ןעוו םער

 ליפיוזַא ערה-ןיע ןייק טימ הריד אזַא ,ןיילַא שטנעמ ןייא ,ךיא ףרַאד

 הריד יד ןפיוקרַאפ וצ ןעמעוו ָאד זיא'ס זַא ,וטסניימ רעמָאט רָאנ ?םירדח

 ליפיוזַא ערה-ןיע ןַײק טימ הריד ַאזַא ףרַאדַאב רעוו .תועט א וטסָאה --

 ,םינצבק ,טגַאזעג סנייטשמ ,עמאס ןופ טָאטש א ?יטשענעלַאה ןיא םירדוח

 טַאהעג טָאה סע רע ןוא .טְלענ ןייק םענייק ַאב ָאטשינ ,םינויבאו םיינע

 -ַאה לקיטש ןייא ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעגסױרַא זיא רעד ,טלעג ?סיב ַא

 ןיא דיננ רעַײנ ַא .םעדייא סרעקנעשנַײװ םעד ךענעה ףַא ןיא גנונעפ
 ארומ טָאה רע רָאנ ,עריד רעד וצ קשח קרַאטש טָאה רע ,יטשענעלַאה
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 .רעַײט וצ ןלעו טשינ ,חלילח ,לָאז ךיא ,הנוק ַא רַאפ ךיז ןבעגוצסיורַא

 לָאז רע ,הריד יד ףיוקרַאפ ךיא זַא ,ןזַײװַאבסױרַא טשינ ליוו ךיא ןוא

 ןקעטש ןבילבעג ךיא ןיב לַײװרעד ,האיצמ ןייק ןעלדנַאה ןלעוו טשינ

 ערעַײט ןַײמ ,ריד ףַא סיורַא ןיוש קוק ךיא ןוא ,רעהַא טשינ ןיהַא טשינ

 ןעיירפרעד ןיֹוש רימ טסלָאז ןוא ןרָאפ וצ ןעמוק ןיוש טסלָאז וד ,רעטכַאט

 רעד ,רענעי יװ טשינ ,ןַא ריד טייטש סָאװ ַאזַא ,ןתח ןטכער ַא טימ סעּפע

 ,םיא ֹוצ בָאה ךיא ,דייר יד רַאפ ןפָארטש טשינ רימ לָאז טָאג ,רעמזעלק

 טשינ רע ןיא רעטכַאט סנזח םעד ילאהשי רַאפ רָאנ ,טשינרָאנ ,הלילח

 ץענרע עטרעשַאב ןַײז ןקישוצ רעטשרעבייא רעד םיא לָאז ,ןכַײלג ןייק
 ןכָארבעג טסָאה וד סָאװ ,ןַײז ?חומ אמתסמ רע טעוװ ריד ןוא ,שדעדנַא

 .הריבע רעסיורג ַא רַאפ טנכעררַאפ סָאד זיא זדנוא ַאב שטָאכ ,טרָאװ סָאד

 -ַאר דיגנ םעד ,ןעלבייל רעזדנוא ןנעוו רימ טסבַײרש וד סָאװ סָאד ןוא

 רימ ַאב ךָאד ןיא ,טמירעג ןוא ךעלקילנ ןזיא רע זַא ,ןוז סעשטיווַאלַאפ

 רעדירב ןוא סרעטסעווש ענַײז עקירעביא יד םערָאו ,טניילעגנָא יאדווא

 "שמ רעצנַאג רעד ןופ ןרָאװעג ?ת ַא .טשינ קילנ ןייק רָאנ ,ךעבענ ,ןבָאה

 "ראג סייו עמ ,םימי ןביז עלַא ףַא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ דעדניק ,החּפ

 סעּפע ךיז טלַאה ?שנַא ןייא ,ןעמוקענניהַא ןיא ןייבעג רעייז גווװ ,טשינ

 ךיא טלַאה ,ןַײז קיפליהַײב םיא לָאז ךיא ,ןרָאפ וצ לָאמַא טמוק רע ,ךָאנ

 רךעלנעמ ןעד ןיא קַאז ןקידרעכעל ַא רָאנ ,ךעלנעמ טַײװ יו רעטנוא םיא

 ַא ןוא ,סיוא טעז ,רעננערבסיוא ןַא רע זיא וצרעד ןוא ?ןּפָאטשוצנָא

 הילע עקלייב !אנוש א ץענרע בָאה ךיא ווו ,סקידמשונמ ַא רע טָאה םינּפ

 ןופ ןרָאװעג ןיא סָאוװ ,ןָאט קוק ַא ןוא רבק ןופ ןייטשפיוא לָאז םולשה
 !טגָאזעג סנייטש'מ ,ןַאמ ריא ןופ ןוא רעדניק עריא ןופ ןוא בוטש ריא

 א ןיא ץענרע ךיו טניפעג ןוא טרירעג ןצנַאנניא רָאנ ,דעבענ ,זיא רע

 -ןושש , ,םעדיינעג רעד זיב ,סיױרַא טקוק ןוא ,עצינלָאב ַא ןיא רעדָא שדקה
 לטיה ַא טימ ןוא ייט טנופ ַא טימ ןרָאפ וצ ןעמוק לָאמַא טעװ ,"החמשו

 -וא ןיא שטיװַאלַאפַאר ינעב סָאװ ףַא ,ןרָאי יד ייוו ןוא ךֶא זַא .רעקוצ

 !רעבענטיורב ןַײז ןוא םעדיינעג ןַײז זיא דיסַאק רעד זַא ,ןעמוקענרעב

 טציז ,"החמשו-ןושש , רעד טָא ,ךיוא רימ וצ ןרָאפ וצ לָאמַא טמוק רע
 ,טדער ןוא טדער ןוא טדער ןוא טכַאנ רעצנַאג ַא טימ גָאט ןצנַאנ ַא ּפָא

 עטלַא יד ןוא !דייר יד רַאפ ןפָארטש טשינ ךימ לָאז טָאנ ,קינדונ ַא דיי ַא
 רעד זַא ,םינּפַא .ךָאנ טבעל ,ןקֹוקנֶא טסלָאז ,עדנילב יד ערעייז עבָאב

 סע רעוו ,טנַאזעג סנייטש'מ .,ריא ןיא ןסענרַאפ רָאנ טָאה םלוע לש ונובר

 טבעל סע רעוו, ;ףקות הנתנו םעניא ןנַאז רימ יוװ !טלעוװ רעד ףַא טבעל

 ןעצ ןעוועג רעכַײלג טשינ ןעד טלָאװ ."דרע רעד ןיא טניל סע רעוו ןוא
 טימ ןַײז ןוא ןבעל טציא לָאז םולשה וילע עטַאט ןַײד זַא ,לָאמ טנזיוט

 ןייק רעביא ןייֵלַא שטנעמ ןייא ןעיירדמורא ךימ לָאז ךיא טשינ ,רימ
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 םעד ל?לאיחי יאמל ,אישק ַא טָאג גערפ יינ רָאנ ?םירדח ליפיוזַא ערה-זיע

 טמענ ןוא ךָאו ענעי טשרע בשיימ ריז רע יא ?וטסקנעדעג -- רעמזעלק

 רענעה זיא טא ,ןעוועג ןַאמרעננוי ַא רָאג ךָאנ .קעװַא טברַאטש ןוא

 -- סָארדרַאפ אזַא טשינ שטָאכ ןזיא ,ןברָאטשענקעווַא ךיוא רעקנעשנַײוװ

 רָאי עקַאט סעּפע ,היוול ַא טַאהעג סָאד טָאה רע .דיננ ַא ןוא ןקז ַא דִיי ַא

 ,אלימ ?םיבוט םישעמ ערעסָאוװ רַאפ ,וטסייוו רעמָאט !דַייײ-רעטונ ַא יו
 טײטשרַאפ -- היוול ענייש ַא טָאהעג טָאה םולשה ויִלע עטַאט ןַײד זַא

 ?הלודנ יד םיא טימ ןיא סָאװ !רעקנעשנַײװ ךענעה רעבָא .ךַאנ ןעמ
 לֵאו עמ ,סיוא טמוק ,דיגנ ַא ןיא רע רשַאב ?םיא סָאד טמוק סָאװרַאפ

 דובכ םעד םיא ןיגרַאפ ךיא .טשינרַאנ רָאנ ?טיוט ןכָאנ ןענעפנח םיא

 ןַא טזָאלעג ,ךעבענ ,טָאה רע .ערה-ןושל ןייק ,הלילח ,טשינ דייר ןֹוא
 ךס ַא טימ ןוא טפעשעג טוג ַא טימ וליפַא שטָאב ,רעדניק ריפ טימ הנמלַא
 יד סָאװ .ןבָאה טשינ ןיוש ייז ןלעוו ןטַאט ןייק .םימותי טראפ רָאנ ,טלעג

 .נָאמ ןטוג ַא ןוא עטעּפָאל רעד טימ ּפַאלק ַא ,ןלַאפרַאפ זיא ,וצ טקעד דרע

 ןפַא יו ןבילבעג אי זיא יז .עקרעמזעלק רעד ,דעבענ ,זיא רענרע דס ַא
 ריא ןעמ טכַאמ .ןעמוקוצרעביא גָאט ַא סָאװ טימ טשינ טָאה יז ,רעסַאוװ

 ןבָאה ,טנַאקעג בָאה ךיא לפיוו ןבענעגנ ךיוא בָאה ךיא .טָאטש רעד ןופ

 ריא .ייז ןגָאז ,ךעלקיצניוו זיא'ס .ששטיינקעג ךָאנ ם'אבנ יד ךָאנ ךיז

 ,ייז ןנַאז ,טָאה ריא .עטנריבנג ַא ערה-ןיע ןייק זדנוא ַאב ,ייז ןגָאז ,טנעז

 ןייק טימ ,חריד ַאזַא ןיא ,ייז ןנָאז ,טציז ןוא רעטכַאט ַאזַא ,ערהדןיע ןייק

 רָאנ סָאד ןיא רימ זַא ,ייז טימ דער יינ טנַײה .םירדח ?יפיוזַא ערה-ןיע

 .םַארערַאט ןטימ םידדח יד טימ הריד יד -- עבט רעד רעביא ןצנַאגניא

 טסלָאז ֹוד ,ןבעלרעד ןיוש לֵאְז ךיא ,ןפלעה רימ לָאז רעטשרעבַײַא רעד
 ריד טימ ןטלַאהעג הצע ןַא רימ ךיא טלָאוװ ,טייחרעטנוזעג ןעמוק עקַאט

 טימ ןייֵלַא שטנעמ ןייא הריד ַאזַא ךיא ףרַאד סָאוו וצ ,הריד רעד חוכמ

 ןנָאז עלַא ?סע נָאז ךיא רָאנ ,טסניימ וד ?םירדח ליפיוזַא ערה:ןיע ןייק

 ץנַאג .ןעמוק טסלָאז ,ריד ףֵא סױורַא ןיוש ןקוק עֶלַא ןוא .זדנוא ַאב סע

 ןבָאה רָאנ) ךעלרעטסעווש עריא טימ חנמלַא יד עכענ וליפַא ,יטשענעלַאה
 -עֶלַא רימ ַאב ךָאנ ךיז ןגערפ ייז .(!ייז הכמ ַא טַאהעג הנותח טשינייז

 "?לזייר רעַײא ןיוש טמוק ןעוו ,וינהאל ,ןַײז טנוזעג ריא טלָאז , :לָאמ
 ךיא סָאװ ,תונויזב יד ןסענרַאפ רָאנ ןיוש טָאה יז ,ןניוא ענעכַאטשרַאפ

 -רַאפ טסיב וד ןעוו ,טלָאמעד טכַאדעג טנַײה טשינ טַאהעג ריא ךרוד בָאה

 ומש המי ,וַאטסירּפ םוצ טּפעלשעג ךימ טָאה עמ ןוא ןרָאװעג ןלַאפ
 טנוזעג רימ ַײז ןוא .ַאטשינ טלעוו רעד ףַא גנַאל ןיוש זיא רע --- ורכזו

 הצרי םא ,ךיז טסביולק וד זַא ,תמא זיא'ס יצ ,רימ בַײרש ןוא ,דניק ןַײמ

 דנַאל סָאד .ןַאלּפ רעד טשינ טלעפעג רימ ?עקירעמַא ןייק לָאמַאכָאנ ,םשה

 -השקשינ עקַאט ןענַײז ןשטנעמ יד ןֹוא דְנַאל ַא ןופ השקשינ עקַאט ןיא
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 "ןעקישט, זַא .טשינ רימ טלעפעג סדעייז ןושל סָאד רָאנ ,ןשטנעמ עקיד
 ,טחוש ַא ןיא "טנירעװער, ןוא ךעק ַא ןיא "?ןעשטיק, ןוא ףוע ןַא ןיא

 ףליה סטָאנ טימ ןֹרָאפ וצ םוק רָאנ ?ןכעל ַא רַאפ סָאד ןיא סָאװ טנַײה

 -רעד .גנידצלַא ןופ ןדייררעביא ןיוש רימ ןלעוװ ,יטשענעלַאה ןייק רעורפ

 ,םֹוחנ ,?דנוז סהיעשםייח ןוא ,יטשענעלַאה ץנַאנ ןסורג דיד טזַאל לַײװ
 ,סורג ןרעדנוזַאב א ריד טקיש ,ווירב ןקיזָאד םעד טבַײרש סָאוװ ,רעד

 ,טכַאנַאב ןוא גָאטַאב ,לָאמעלַא ריד רַאפ טָאנ טעב סָאװ ,עמַאמ ןַײד

 ."קַאויּפס האל

 ֲע

 ךירבמע אלעשטרַאמ וצ קַאוויּפס עזָאר ןופ

 -ןָאלב יד .עּפָארייא ןיא רעדיוו ךיא ןיב ,טעז ריא יוװ !ןעכדרעטומ,

 טַײצ עננַאל אזא ,טסייו ריא יו ,ךיז ןבָאה סָאוו ,ןרעטש עקידנעשזד

 ,ןפערטנעמאזוצ ךיז טנַאקעג טשינ ןוא ערעדנַא סָאד ןנעק סנייא ןגָארטענ

 רָאנ רעבָא .עקירעמַא ןיא ןעוועג ןיא סָאד ,טננענַאב ךעלדנע ךיז ןבָאה
 סָאד -- סנייא ןרעוו ,ןעמוקעננעמאזוצ !רעמ טשינ -- ךיי טננענַאב

 ןיא קי-לוש זיא רעװ .טשינ ?ָאמנייק ,ןַײז טשינ לָאמנייק טעוו

 ,עדייב רימ זַא ,ךעלנעמ .טשינ ךיא סייוו סָאד ?רע רעדָא ךיא ;םעד
 שטָאכ ,ןרעלעפ קינייוו טשינ ןבעל דעזדנוא ןיא טכַאמעג רימ ןבָאה עדייב

 -ַאב ךיז ןבָאה טעּפש וצ ,טעּפש ...קינייוו רָאנ ,קינייוו רימ ןבָאה טבעלעג

 קילג ןייק זַא םינּפַא .ןעכרעטומ ןיינ .ןרעטש עקידנעשזדנַאלב יד טנגעג
 םוצ ןבערטש סָאד ןַארַאפ רָאנ ןיא סע ,ךרע רעד ףַא ָאטשינ רָאג ןיא

 ַאטשינ .ןוימד א ,םולח ַא יװ רעמ טשינ ןיא רעבָא ןיילַא קיִלג סָאד .קילג

 ןיילַא רימ סָאװ ,לאעדיא ןַא ,דיא ןופ גנולעטשרָאפ ַא רָאנ ,עביל ןייק ךיוא

 ,םולח יו רעמ טשינ ןיא עביל יד .עיזַאטנַאפ רעזדנוא ןיא םיא ןפַאש

 .ןרעטש עקידנעשודנַאלב יד טננענַאב דיז ןבָאה טעּפש וצ .ןעכרעטומ ,ַא
 ןיא םוא רעדיוו ךימ ךיא נָארט טָא ,ןייֵלַא ענייא רעדיוו ךיא ןיב טָא ןוא

 -דנו-ענ שירענַײניצ ַא רעדיוו ךיא ריפ טָא ,נלָאפדעד ןוג םור ןופ דיוד ַא

 -ָא- סָאד ןריפ וצ טרעשַאב ,םינּפַא ,רימ זיא רָאנ גנַאל ,גנַאל ןוא ,ןבעל
 -ַאב ,טשינ ךימ טסיירט רָאנ ,ןעכרעטומ רימ טבַײרש ..,ןבעל'דנו-ענ עקיז

 ,ןרעו שרעדנַא לָאז ךיא ,ןַײא טשינ רימ טדער ןוא טשינ ךימ טרעיוד

 ,רעטַײװו ךיוא ןָײִז טעוו יױזַא ןוא רעהַא זיב ןעוועג זיא ױזַא

 ןירענַײגיצ ענדנו-ענ עטַײשרַאפ קיבייא רעַײא

 .?ַאזָאר





 ךוב ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעטרעװ עשילננע יד ןופ שטַײט רעד

 טקַארטנַאק --- טנעמירג
 -קער ,סנַאנַא -- סגעמזײטרעװדא

 עמַאל

 טעב ךיא -- ועדרַאב רוי געב יא
 .דובכ רעַײא רעביא

 ןיב ךיא -- סע יא
 -ַארַאמ ענעריורפעג -- םערסדַײא

 ענעשז

 סַאג עשידִיי ַא -- יװדארב טסיא

 .קרָאי-וינ ןיא |
 !טכער !טוג רעייז -- וטַײר-ללא
 הריד ַא --- טנעמַאטרַאּפַ
 שינעפערט א -- טגעמטניופַא
 ןופ ?ייט רעכיוה רעד -- ןַאטיּפַא

 קרָאי-וינ טָאטש

 -ַארב ,ןטנעמסידָאלּפַא -- זיולּפַא

 ַײרעשטַאּפדָאװ
 רענידַאב-רעטַאעט -- רעֶשָא

 חוט ַא ןלוד -- טעדַאב
 לגנוו יִאב

 סָאבעלַאב ,העמיטננייא -- סָאב
 עשזַאל -- ססאב

 רעכַאמקירַאּפ ,רערעש --- רעברַאב

 עקסרעכַאמקירַאּפ -- פ8ש-רעברַאב
 לטסעק --- לעררַאב

 בצק --- רעשטוב

 טקיטפעשַאב יזיב

 טפעשעג -- סענזיב

 דעּפיסַאלעוװ --- לעסיסייב

 זיוהרעלעק ,רעלעק --- טנעמסייב

 ןניל ַא -- ףָאלב

 ןגַײל -- ןפָאלב

 לָאטרַאװק -- סָאלב

 קיטשירפ ,ןסַײבנָא -- טסטפסערב

 ;נוי רעליווו ַא --- יִאב דוג
 גָאט ןטוג ַא ,עידַא -- ַײבדוג

 ןגרָאמ טוג --- גנינַאמ דוג

 פייט רעקירעדינ רעד -- אטא
 קרָאידוינ ןופ טָאטש

 !קיטכיר זיא סָאד -- ןטײר סטַאד
 גנוקיטפעשַאב ַא -- בטשזד

 שידַיי -- טשיאושזד

 קָאה -- טעסעשזד

 רעמיצסע -- םור'גגיגיײד

 גָאטיפ -- רעגיד

 שיטבַײרש -- ססעד

 סעיצַאראקעד -- סגשיירקעד

 ךיילק ןעיורפ -- ססערד

 טכַאמ סָאװ --- ?ואד-ואר-ואדוַאוו
 ?ריא

 רעטַאעט ,לָאנ -- ללאה

 עלעקעּפ ןיילק ַא --- געבידנאח
 לענש ,ךיג -- וּפָאיררַאה

 -טָאטש רעסיורג ַא -- סרַאּפדױײה

 ןָאדנַאל ןיא ןטרָאג

 טוה ַא -- טעה

 ךיז ףלעח -- ףלעס רוי ּפלעה

 טסבלעז
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 -רעמוז ,עיצַאקַאו --- ןָאשיײקַאו
 ןרּכָא

 ןַארָאטסער ַא ןיא ייקַאל -- רעטײװ

 רַאװק רעשידִיי רעד -- לּפעשטַײװ
 ןָאדנַאל ןיא לַאט

 !אלימ !ַאי -- וללעט

 טַײזברעמ -- טסעװ

 שזַאטעדדַאד-רעטנוא --- רַאלּפיּפַא 8
 טעליב ַא -- טעקיט

 תורצ ,תונַאד -- לבארט

 תורבח-הקדצ -- סעיטערטשט

 ןוה א -- ןעטישט

 לוטש ַא -- רעשט

 -קינייארַאפ יד -- סטייטס דעטיינו

 ןטַאטש עט

 -רַאפ-רעטעברַא -- ןָאינװי

 ןיירַאפ ,ננוקינייא

 עּפָארייא -- ּפָארט

 ,עיגוי

 טַאקָאװדַא --- רעיא?
 עמַאד ַא ידייל

 ווירב ַא -- רעטעל

 ל?יבָאמַאטױא --- רַאסַאטַא 8
 ןגרָאמירּפ -- עעניטאמ

 טלענ -- ינָאמ

 ךיז ןבַײלקרעבירַא -- ועפומ

 ןיליירפ -- ססימ
 עטסָאבעלַאב -- סעסימ

 דילגטימ --- רעבמעמ

 רעטלַאװרַאפ ַא -- רעשזדעוטמ

 טנעס 8 ןופ עבטמ ַא -- לעקיג

 ןַאב עשידרערעטנוא -- ייװבאס
 ערעשטעוו --- רעּפאס

 הרבח ַא -- יטעײסַאס

 ;לָאפרעד -- סעססוס

 רעסיורג ַא ,ןרעטש ַא -- רַאטס

 טסיטרַא

 רענידַאבספיש -- טרַאיטס

 עיצנַאטס --- ןָאשייטס

 סַאג ַא -- טירטס

 טָאטש ןטימ -- יטיס

 עניב ,ענעצס -- שודײטס

 | !רָאנ רעה -- וײס

 ןרָאּפשּפָא -- ןעוייס

 -בַײװַאב ןייק טשינ --- ןעמלעגניס
 רעט

 קעּפ ַא -- לעטטעס
 טיורברעטוּפ --- שטיטדנעס
 ׁשעי ַא ,עיצַאסנעס --- ועשייס:טס
 עדער ַא --- שטיּפס
 ןטלַאה עדער ַא -- ןעשטיּפס

 ?קיטרַא-טַײל --- ?עירָאטידפ
 ןדער שילננע -- רעקַאּפס שילגנע

 ?חֹומ דימ טַײז -- ימ זויקסקע

 ןעלּפענ ,ןענַאמוט --- סעגָאמ

 עשיטַאמאטיוא --- ןטפ -ןעטגוטפ
 = וי ר
 וא וצ

 רךעלנעזרעּפ --- ילנעסריופ
 / דומש ,5טַײז ַא -- טשזדױײּפ

 ךיז ןנַאלש -- ןעטייפ

 גנוטַײצ ַא -- רעפיײפ

 -ַאטָאּפ ַא -- רושטקיט ,.עשטסיּפ

 עיפארנ 1

 ַאֿמ טכערוצ -- ועסהקיפ

 גונעג -- יטגעלּפ

 ןעננוטַײצ ,עסערּפ -- ססערּפ



 טכירעג -- טרוָאט
 רעכוזַאב ,דנוק --- רעמאטסַאס
 ַײװמַארט -- רַאס
 ךיק -- ןעשטיס
 עמווַאק-ספיש --- ץבעס
 סעקרעקוצ -- ירגעס
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 עטערַאק ,ןָאטעַאֿפ -- שזדירעק

 רעניבַאר --- דנערטטע

 קירבַאפ -- פאש
 !ןַײז לָאז ?יטש !קעװַא -- וֿפַארַטִט
 ,ןלָאנ ,ןריזַאר -- ןעװײש
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